
Raquel marca data 
de saída da Prefeitura 
CAMILA SOUZA

O evento de filiação de no-
vos membros, realizado
pelo PSDB estadual nesta

semana, foi uma prévia do ato que
vai  marcar a desincompatibilização
da prefeita de Caruaru, a tucana Ra-
quel Lyra, para concorrer ao Go-
verno do Estado nas eleições de
outubro. A sua renúncia, em tom de
festa, foi marcada para o dia 2 de
abril, último dia do prazo determi-
nado pela Justiça Eleitoral, às 10h,
na casa de show Arena Caruaru.

A expectativa é que, na ocasião, a
tucana reúna aliados e militantes,
tanto do PSDB quanto do Cidadania,
para demonstrar força ao seu pro-
jeto majoritário. Hoje, não restam
mais dúvidas sobre a sua candida-
tura.

Corrida ao Senado
é descartada

Durante o evento desta semana,
Raquel, que também é presidente
estadual do PSDB, assumiu - pela
primeira vez - a sua pré-candidatu-
ra. Sua postura também descartou
a hipótese de que ela possa ser can-

didata a senadora na chapa majori-
tária da deputada federal Marília Ar-
raes (PT). Ainda sem uma definição,
no bastidores segue a expectativa de
que Marília possa se aliar a Raquel
e ocupar a vaga do Senado na cha-
pa da prefeita.

Críticas 
ao PSB

No ato, Raquel acentuou as crí-
ticas ao PSB, seu principal adver-
sário, e declarou que “a marcha ré
quebrou”. Nas redes sociais, ela fa-

lou sobre sua missão no partido e
no desejo de transformar o Estado.
“A arte da política é a arte da união,
de fazer junto, de fazer diferente.
Desde que assumi o  PSDB, recebi
a missão do presidente nacional,
Bruno Araújo, de fortalecer o nos-
so partido. Hoje, realizamos o en-
contro PSDB e Cidadania Pernam-
buco, onde apresentamos os re-
presentantes das nossas chapas e fi-
liamos novos membros. Seguimos
firmes, unindo pessoas que acre-
ditam que Pernambuco pode voltar
a ser referência para o nosso País”,
escreveu.

Raquel quer mostrar força, reunindo PSDB e Cidadania no evento

PREF. DE CARUARU
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Confirmando sua candidatura ao Governo do Estado, a tucana fará um
evento para marcar sua renúncia ao cargo de prefeita de Caruaru

MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO

PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 - PREGÃO NA FORMA (ELETRÔNICA) Nº 
001/2022, REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. Objeto Nat.: Combustíveis.  Objeto Descri: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), 
PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOM CONSELHO. O valor global estimado é de R$ 2.810.400,00 (Dois milhões, oitocentos e dez mil e 
quatrocentos reais). A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá, conforme especificado: - Local: 
site: www.portaldecompraspublicas.com.br - Início do acolhimento das propostas: Início das 
Propostas:24/03/2022 08:00, Limite para Impugnação:01/04/2022 08:00, Limite para 
Esclarecimentos:01/04/2022 08:00, Limite p/ Recebimento de Propostas:05/04/2022 08:00, Abertura das 
Propostas:05/04/2022 09:15, - MODO DE DISPUTA: ABERTO, BENEFÍCIO ME/EPP: DESEMPATE, 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO.  TEMPO DE DISPUTA: Durará dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. Referência de tempo: Horário de Brasília. LOCAL PARA RETIRADA DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS: O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no 
endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br – ID do processo  nº 176256, e no site da Prefeitura Municipal 
de Bom Conselho, www.bomconselho.pe.gov.br/licitacoes - MAIS INFORMAÇÕES: Na sala da CPL e equipe 
de pregão no endereço situada à Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – Bom Conselho - PE, através do tel.: (87) 
3771-4705 ou pelo e-mail: cplbomconselho@gmail.com, no horário de 08:00 às 12:00 horas de segunda a sexta 
feira. - Mais informações podem ser obtidas diretamente na sede do Órgão, conforme dados acima. 

Bom Conselho, 23 de março de 2021. 
 Franklin S. Tenório  Pregoeiro

MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO – PE
Fundo Municipal de Assistência Social 

AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, 
REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. Objeto Nat.: Aquisição gêneros alimentícios.  Objeto Descrição: 
AQUISIÇÃO DE KITS SEMANA SANTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO.  O valor global estimado é de 
R$ R$331.700,00 (trezentos e trinta e um mil e setecentos reais).  A sessão pública de processamento do 
Pregão acontecerá, conforme especificado: - Local: site: www.portaldecompraspublicas.com.br - Início das 
Propostas:23/03/2022 10:00, Limite para Impugnação:31/03/2022 10:00, Limite para 
Esclarecimentos:31/03/2022 10:00, Limite p/ Recebimento de Propostas:04/04/2022 10:00, Abertura das 
Propostas:04/04/2022 10:15, - MODO DE DISPUTA: ABERTO, BENEFÍCIO ME/EPP: DESEMPATE, 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO LOTE, TEMPO DE DISPUTA: Durará dez minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 
do período de duração da sessão pública. Referência de tempo: Horário de Brasília. LOCAL PARA RETIRADA 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no 
endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br – ID do processo  nº 178672, e no site da Prefeitura 
Municipal de Bom Conselho, www.bomconselho.pe.gov.br/licitacoes - MAIS INFORMAÇÕES: Na sala da CPL 
e equipe de pregão no endereço situada à Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – Bom Conselho - PE, através 
do tel.: (87) 3771-4705 ou pelo e-mail: cplbomconselho@gmail.com, no horário de 08:00 às 12:00 horas de 
segunda a sexta feira. - Mais informações podem ser obtidas diretamente na sede do Órgão, conforme dados 
acima. Bom Conselho – PE, 23 de março de 2022.  Franklin S. Tenório - Pregoeiro.

O deputado estadual Romero Albuquerque e a esposa,
vereadora do Recife, Andreza Romero, esticaram a corda
na relação com o presidente estadual do Partido

Progressistas, Eduardo da Fonte.
O fato agora se agravou quando Andreza, na Câmara de

Vereadores do Recife, voltou a sustentar que ela tem sido
perseguida por Dudu da Fonte por vingança contra o seu
marido. Ela disse que tem sofrido ameaças e retaliações do
partido. “O PP age para me prejudicar. Estão me forçando a sair
do partido depois que o meu marido deixou a sigla. Isso não
tem outro nome: é machismo”, reclamou a parlamentar
municipal.

“A legislação sobre representação feminina é muito clara. De
acordo com a lei, estão proibidas discriminação e a
desigualdade de tratamento por gênero. Nunca tive apoio do
partido, por qual motivo? Fiquei no meio da briga entre dois
homens. Por isto, nunca fui acolhida, quase não tive legenda e
não tive recursos nem apoio algum do partido nas eleições de
2020. Não foi por falta de dinheiro. Foi desmerecimento e
humilhação, por vingança”, denunciou.

Com forte atuação em defesa da causa animal, Romero
Albuquerque deixou o PP para se filiar ao União Brasil, partido
de oposição ao Governo Paulo Câmara. Ele era amigo pessoal de
Dudu da Fonte antes da ruptura. A política que pode ajudar,
também pode provocar rupturas enormes.

Guerra Fria
Raquel Lyra assinou a filiação de Lucinha Mota, que foi

candidata a vereadora nas últimas eleições em Petrolina e é mãe
da menina Beatriz Angélica. Lucinha agora é do PSDB. O ato
aconteceu no encontro do partido no Recife, poucos dias após a
desfiliação dela do PSOL. Enquanto isso, Miguel Coelho não
ficou parado e trouxe pro União Brasil uma jovem liderança de
Caruaru: Raffiê Dillon.

MAIOR DA HISTÓRIA > Enquanto alguns municípios
penam para conceder o reajuste de 33,24% aos professores, o
prefeito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca (PSB),
surpreendeu a todos afirmando que irá conceder 52% de
aumento, o maior da história do município. O reajuste chega até
esse valor a depender do cargo e tipo de especialização do
docente. De acordo com o gestor, até o final do ano que vem
todos os professores contratados também estarão recebendo o
piso salarial da categoria. “Essa é a forma de darmos dignidade
a todos, sem privilegiar apenas aqueles que ganham super-
salários”, ressaltou Labanca.

REFORÇO > A vereadora Missionária Michelle Colins, do
Recife, pediu o apoio dos demais vereadores para aprovação de
pedido feito a secretaria municipal de educação, quanto à
criação de um Programa de Reforço Escolar para os alunos da
rede municipal de ensino que estão defasagem, devido ao não
acompanhamento da grade curricular de ensino durante o
período mais grave da pandemia de Covid-19. Isso foi num
momento em que as aulas presenciais estavam suspensas.

DE EXU A ARARIPINA > O deputado federal Tadeu Alencar
viveu dias intensos no Sertão do Araripe no último final de
semana. Ele visitou Exu, Ouricuri, Bodocó, Moreilândia e
Araripina. Depois de começar a agenda por Exu e Ouricuri, ele
fechou os dois últimos dias com visitas a três cidades: Bodocó,
Moreilândia e Araripina. Com uma forte atuação no Sertão do
Araripe, Alencar já destinou R$ 38 milhões de suas emendas
parlamentares para a região.

Vereadora Andreza Romero se diz
“perseguida” por Dudu da Fonte

CARLOS

contato@carlosbritto.comBlog do Carlos Britto
@blogcarlosbritto
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Bolsonaro visita
Pernambuco           

O presidente Jair Bolsonaro (PL)
desembarca, nesta quarta-feira
(23), em Pernambuco, para parti-
cipar do lançamento da pedra fun-
damental da Escola de Sargentos
do Exército, em Paudalho, na Zona
da Mata Norte.

O chefe do executivo nacional es-
tará acompanhado de políticos
pernambucanos como o prefeito de
Jaboatão, Anderson Ferreira (PL), o
deputado federal André Ferreira
(PSC), os deputados estaduais Cla-
rissa Tércio (PSC) e Alberto Feito-
sa (PL), entre outros.

Recentemente, o presidente via-
bilizou um palanque para as elei-
ções de outubro lançando o nome
de Anderson para ser seu pré-can-
didato ao Governo do Estado; e do
ministro do Turismo, Gilson Ma-
chado, para ocupar a vaga do Se-
nado na chapa. 

BREVE
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Dallagnol deixou o MPF no final
de 2021 após 18 anos de atuação

ISAC NÓBREGA/PR
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Para a 4ª Turma do STJ, houve uma
espetacularização do episódio do PowerPoint
com o objetivo de prejudicar o ex-presidente

Dallagnol é
condenado a
indenizar Lula

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

DE RODAGENS-DER-PE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022 - PL Nº 016/2022/CPL II

OBJETO/NATUREZA: Contratação de empresa de engenharia especializada para supervisão e 
fiscalização para execução das obras de restauração do pavimento do acesso à Lagoa do Ouro, 
rodovia PE-203, entr. BR- 424 - entr. PE-214 (Lagoa do Ouro), com extensão de 14,40 km. Valor 
máximo aceitável: R$  R$ 1.053.924,81 (hum milhão, cinquenta e três mil, novecentos e vinte e 
quatro reais e oitenta e um centavos). ABERTURA: 07 de Abril de 2022, às 09:30 horas. LOCAL: 
Edifico Sede, na Av. Cruz Cabugá, 1033, Santo Amaro, Recife-PE. Fone: (081) 3184-4302. Edital, 
respectivos anexos e comunicados disponíveis no site www.licitacoes.pe.gov.br. os envelopes dos 
interessados podem ser entregues via postal até a abertura da sessão inicial. Info: no endereço já 
mencionado, em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 horas, e-mail: cpl.2@der.pe.gov.br. 

Recife. 22.03.2022
Douglas Otoniel

Presidente da CPL II

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo no 003/2022. Comissão: Pregão. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO No 002/2022 -TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. Objeto 
Descr.: Contratação de empresa(s) de locação de veículos para o Município do 
Condado, tendo como órgãos participantes: Fundo Municipal de Saúde; Fundo 
Municipal de Educação; Fundo Municipal de Assistência e Prefeitura Municipal 
do Condado. Valor máximo aceitável: R$ 4.324.012,56 (quatro milhões e 
trezentos e vinte e quatro mil e doze reais e cinquenta e seis centavos). DATA E 
HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 08/04/2022, às 09h00min. O edital 
Poderá ser obtido no sítio http://bnccompras.com. Mais informações através 
do e-mail cplcondadope@gmail.com ou do telefone 81-3642-1031. Condado, 
22 de março de 2022. Manuel Soares de Lucena Neto – Pregoeiro.

RADAR

Mesmo após vazamento da gravação, Ribeiro isentou Bolsonaro

Oministro da Educação,
Milton Ribeiro, disse em
uma gravação que prio-

riza a liberação de verbas prefei-
turas cujos pedidos foram nego-
ciados por dois pastores,
segundo reportagem publicada
pelo jornal "Folha de S.Paulo".
No áudio, o ministro afirmou que
atendeu a uma solicitação do
presidente Jair Bolsonaro.

Os pastores seriam Gilmar San-
tos e Arilton Moura, que desde
2021 estariam negociando com
prefeituras a liberação de recursos
federais do ministério da Educa-
ção. Eles não têm cargo na pasta.

“Porque a minha prioridade é
atender primeiro os municípios
que mais precisam e, em segun-
do, atender a todos os que são
amigos do pastor Gilmar. [...] Por
que ele? Porque foi um pedido es-
pecial que o presidente da Repú-
blica fez para mim sobre a ques-
tão do Gilmar”., disse o ministro
na conversa.

Em nota, Ribeiro negou que
Bolsonaro tenha pedido atendi-
mento preferencial a prefeituras
apadrinhadas por pastores e afir-
mou que todas as solicitações
feitas à pasta são encaminhadas
para avaliação da área técnica.

Mais de 200.000 pessoas estão
bloqueadas em Mariupol, na Ucrâ-
nia. A cidade é descrita, por aque-
les que conseguiram fugir, como
um "inferno gelado repleto de ca-
dáveres e edifícios destruídos",
afirmou a organização Human
Rights Watch, que citou um ba-
lanço divulgado por um funcio-
nário do governo local.

"Sabemos que não haverá es-
paço suficiente para todos nesta
terça-feira, mas vamos tentar con-
cretizar a retirada até a saída de to-
dos os habitantes de Mariupol",

disse a vice-primeira-ministra Iry-
na Vereschuk.

Duas "bombas superpoderosas"
caíram na cidade, indicaram as au-
toridades locais, sem publicar um
balanço imediato dos danos. As
forças russas "não estão interes-
sadas na cidade de Mariupol, que-
rem arrasá-la, reduzi-la a cinzas",
afirmaram as autoridades.

A localidade, às margens do
Mar de Azov, é bombardeada sem
trégua e mais de 2.000 pessoas
morreram, segundo as autorida-
des locais.

Áudio mostra ministro
priorizando pastores

DENÚNCIA 

Mariupol vira “inferno
repleto de cadáveres”

GUERRA NA UCRÂNIA 

FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/ AGÊNCIA BRASIL

ANDRÉ DE SOUZA
AGÊNCIA O GLOBO

C om críticas à Lava-Jato, a
Quarta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça

(STJ) determinou que o ex-procu-
rador da República Deltan Dallag-
nol indenize o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em R$ 75 mil.
Quatro dos cinco ministros foram
favoráveis ao ressarcimento por
danos morais pela apresentação
em PowerPoint em que Dallagnol
apontou o petista como coman-
dante do esquema de desvio de di-
nheiro na Petrobras no caso do tri-
plex do Guarujá (SP). Para a defe-
sa do ex-presidente, a apresenta-
ção foi feita com o objetivo de
prejudicar a imagem de Lula. 

Para ministro, 
faltou seriedade

Dallagnol indicou que Lula exer-
cia um papel de liderança no es-
quema, mas a denúncia em si não
tratava da acusação de organiza-
ção criminosa. 

"Essa espetacularização do epi-
sódio não é compatível nem com
o que foi objeto da denúncia e
nem parece compatível com a se-
riedade que se exige da apuração
desses fatos", disse o ministro re-
lator do caso, Luís Felipe Salo-
mão.

Os ministros Raul Araújo, Antô-
nio Carlos Ferreira e Marco Buzzi
concordaram. A ministra Isabel
Gallotti discordou, por entender
que Dallagnol seguiu recomenda-
ção do Conselho Superior do Mi-
nistério Público de dar publicida-
de às denúncias.

Combate ao 
abuso de poder

Em nota, Dallagnol disse que o
resultado do julgamento contraria
a jurisprudência dos tribunais su-
periores brasileiros e gera "inse-
gurança jurídica". A defesa de Lula
afirmou que a decisão é "um in-
centivo" para que os cidadãos
"combatam o abuso de poder".

D4Sign e5217ff7-8f3c-4ce2-819f-2be6fbb79702 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Folha de Pernambuco 7Recife, quarta-feira, 23 de março de 2022COTIDIANO

Fenômeno sugere risco de ocorrência de eventos mais intensos de chuvas, sobretudo no litoral

Instalação da imagem foi discutida em encontro de prefeito e arcebispo

Distrito de Juçaral deve
ganhar estátua gigante

NOSSA SENHORA APARECIDA

Meses de abril, maio e junho indicam maior probabilidade de precipitação
acumulada ficar de normal a acima da normal na RMR e Zona da Mata

Próximo trimestre
com mais chuva

Principal destino do turismo re-
ligioso no Cabo de Santo Agosti-
nho, no Grande Recife, o distrito de
Juçaral pode ganhar uma estátua
gigante de Nossa Senhora Apare-
cida, padroeira do Brasil. A insta-
lação da imagem foi discutida em
encontro do prefeito Keko do Ar-
mazém com o arcebispo de Olinda
e Recife, dom Fernando Saburido,
na segunda-feira. Desde outubro
de 2019, Juçaral abriga o Santuário
de Nossa Senhora Aparecida. 

Monumento deve
ter 50m de altura

O monumento deve ter quase 50
metros de altura, a contar da base,
e será erguido na Pedra do Arroz,
ponto mais alto da Região Metro-
politana do Recife. Na imagem,
ficará destacada a história da Ima-

gem de Nossa Senhora Aparecida,
com adoção da simbologia da “Bar-
ca” e o “Peixe”.

“Estamos fazendo um estudo
de viabilidade junto à Comunida-
de Obra de Maria, tanto na parte
estrutural, quanto na parte de pre-
paração do distrito para receber os
fiéis. Juçaral é destaque no turis-
mo religioso, mas é preciso en-
tender todo o impacto que essa
grande obra trará ao município”,
destacou Keko do Armazém. Lo-
calizado a cerca de 70 km da capi-
tal pernambucana, Juçaral tem
princpal acesso pela BR-232 e PE-
037.

Além do prefeito e do arcebispo,
estiveram no encontro o padre de
Juçaral, José Junior; o fundador da
Obra de Maria, Gilberto Gomes
Barbosa; representantes da Cons-
trutora Moreira Lima e secretá-
rios municipais.

A Agência Pernambucana
de Águas e Clima (Apac)
divulgou, ontem, a pre-

visão de tempo no Estado para o
próximo trimestre. Segundo a
agência, para os meses de abril,
maio e junho, a previsão climáti-
ca indica maior probabilidade de
a precipitação acumulada, no tri-
mestre, ficar de normal a acima
da normal climatológica na Re-
gião Metropolitana do Recife e na
Zona da Mata, e dentro da normal
climatológica no Agreste.

A Apac afirmou, também, que
deve persistir o fenômeno La Niña
no Pacífico equatorial e deve ha-
ver continuidade das anomalias
positivas da temperatura da su-
perfície do mar no oceano Atlân-
tico Sul. Tais condições, explica o
órgão meteorológico, indicam o
risco de ocorrência de eventos
mais intensos de chuvas nas re-
giões pernambucanas, em espe-
cial no litoral. 

De acordo com a agência, como
nesse período a ocorrência de
chuva tem grande variabilidade
temporal e espacial, em razão de
os sistemas indutores atuarem
por período de tempo curto, é
importante o acompanhamento
diário das previsões. Em caso de
avisos meteorológicos, reforça o
órgão, a população deve seguir as
recomendações da Defesa Civil
do município.

Ainda segundo a Apac, a previsão
climática sazonal para o período de
abril, maio e junho foi baseada nos

resultados de modelos numéricos
de previsão climática, bem como
nas análises dos campos globais da
atmosfera e dos oceanos Pacífico
Equatorial e Atlântico Tropical. 

Reunião 
climática

Os dados foram apresentados na
Reunião Climática para o Nordes-
te do Brasil (NEB), realizada ontem,
por meio de videoconferência,
com participação dos Centros Es-

taduais de Meteorologia do Nor-
deste, do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) e do Centro
de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos (CPTEC).

Segundo a Apac, entre os meses
de janeiro e fevereiro, as chuvas fi-
caram acima, mas dentro da nor-
malidade, na maior parte do Esta-
do, com exceção do Agreste. Os
maiores acumulados ocorreram
no litoral, em particular nos mu-
nicípios ao sul da Região Metro-
politana do Recife, na Mata Sul e
Sertão do Pajeú. 

ALFEU TAVARES

DIVULGAÇÃO
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CASA AMARELA             
OPORTUNIDADE APARTAM
COM 70M, ANDAR ALTO, NAS -
CENTE, SL P/02 AMB, 3QTS, STE,
WC SOC, WC DE SERV, TODO
COM ARMARIOS, COZ, 1VG,
ELEV, LAZER COMPLETO, R$
460 MIL, ACEIT. FINAC, FONES:
991919003/ 986967550/30375200
CRECI 9355J

GRACAS                   
OPORTUNIDADE UNICA NO
CORACAO DAS GRACAS, AP -
TO COM 130M, 3QTS, 1SUITE,
SL P/ 02AMB, VAR, COZ, AREA
DE SERV, WC SOC, DCE, TODO
COM ARMARIOS, 1VG, ELEV, R$
350 MIL, AC.FINAC, TELEFONES:
30375200991919003/986967550
CRECI9355J

ROSARINHO                
LP 326 OPORTUNIDADE IM-
PERDIVEL APTO DECORA DO
COM112M, 3QTS, 2STE, CLO -
SET, VAR, DCE, SL, 02 AMB, WC
SOC, TODO C/ ARMARIOS, 1
VAGA, LA ZER COMPLETO, R$
720 MIL ACEIT. FINAC, LIGAR
FONES:986967550/30375200/
991919003 CRECI 9355J

LP4116-OPRTUNID. OTIMA LO-
CALIZ. APTO COM 128M, 4 QTS,
2 SUITES, SALP2AMB, VARANDA,
COZINHA, WC SOCIAL., DEC,
TODO COM ARMARIOS, 2 VA -
GAS, LAZER COMP. MARQUE
SUA VISITA R$ 780MIL, AC. FI-
NANCI. LIGAR F - 991919003-
986967550-30375200 CRECI
9355J

TAMARINEIRA              
LP358-OPORTUNID DE UM
EXCELENT APTO C130M, 3QTS,
STE, WC SOC, SL P3AMB, COZ-
INHA, A DE SERV, DCE, VA 
RAND, TODO COM ARMARIO,
2VG LIVRES, ELEV, LAZER COMP,
R$780MIL, AC FINANC, MAR-
QUE SUA VISITA.F-991919003-
986967550-30375200 CRECI
99355J

OTIMA OPORTUNIDADE AP -
TO COM 100M, 3QTS, 2SUITES,
SLP/02 AMB, COZ, WC SOC,
DCE, TDO COM ARMARIOS,
ELEV, R$ 280 MIL, AC.FINAC, LI -
GAR LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

OTIMO APTO COM65M, 3
QTS, SUITE, SL P/02 AMB,
WC SOC, VAR, COZ, 1VG,
R$220MIL, AC, FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200CRECI 9355J

OTIMO APTO COM65M, 3
QTS, SUITE, SL P/02 AMB,
WC SOC, VAR, COZ, 1VG,
R$220MIL, AC, FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200CRECI 9355J

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

LP 342 - OTIMA LOCALIZ.
OPORTUNID APTO C75M,
3QTS, 1SUIT, VARANDA, SL 2
AMB, COZIN, WC SOC, WC
SERV, TODO COM AR-
MARIO, 1VG, ELEV, SL FESTA,
QUADRA, PLAY, R$375MIL,
AC .F INANCIAMENT.F -
9 9 1 9 1 9 0 0 3 - 9 8 6 9 7 5 5 0 -
30375200 CRECI9355J

LP 386 - OPORT APTO C O -
TIMA LOCALIZAÇ. C75M, 3
QTS, WC SOCI, SUIT, SLP 2
AMB, COZINHA, ARMAR-
IOS, VARAND, 2ELEV, PISC,
SL DE FESTA, PLAY R$ 480
MIL AC. FINANC LIGAR F-
99191900-3986967550-
30375200 CRECI9355J

RIO DOCE                 
ALUGO APT 3 QTS, SL DE
JANTAR, SUITE, MOVEIS PLA -
NEJADOS, C/ GARAGEM E
SEGURO, NA 4 ETAPA, PERTO
DE TUDO, INCLUSIVE DE
PARADA DE ONIBUS. TRA -
TAR DIR PROPRIETARIO.
FONE - 988964651

AVISOS
RELIGIOSOS        

PRECE PODEROSA DE
PROSPERIDADE. OH!, CRI-
ADOR DO UNIVERSO..TU
QUE DISSESTES ‘PECAS E RE-
CEBERAS‘, EMBORA ESTEJAS
NAS ALTURAS, EM TUA DIV-
INA GLORIA, INCLINA TEUS

OUVIDOS AESTA HUMILDE
E ERRADA CRIATURA E
SATISFAZ O SEU PEDIDO.
OUVES MINHA PRECE, OH!
PAI AMADO E FAZEI QUE
POR TUA VONTADE, EU
OBTENHA A GRACA QUE
TANTO ALMEJO (PEDIDO).
DEUS SUPRE AGORA TO DAS
AS NECESSIDADES SE-
G U N D O  A S  S UA S  R I  -
 QUEZAS, EM GLORIA, E
SEREI GRATO POR SUAS
RIQUEZAS, EM GLORIA,
SEMPRE ATIVAS, SEMPRE
PRESENTES, IMUTAVEIS E
ABUNDANTES EM MINHA
VIDA. E QUE ISSO FEITO
PELO PODER EM NOME
DO TEU ADORAVEL FILHO
JESUS (ORAR ESTA PRECE
PELA MANHA 7 VEZES JUN -
TO COM O SALMOS 23 E
O PAI NOSSO). MANDAR
PUBLICAR NO TERCEIRO
DIA. VEJA O QUE ACON-
TECE A PARTIR DO QUAR -
TO DIA.

Apartamentos
IMÓVEIS
Vendem-se

1

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2021 
JEC PATRIMONIAL S/A  NIRE: 26.3.0004651-2  CNPJ nº 33.849.263/0001-29

1. Data, hora e local: Realizada no dia 01 de março de 2021, às 10 horas, na sede Social da JEC PATRIMONIAL S/A, 
situada na Rua Pituba, n.º 17, no bairro de Iputinga, no município do Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 50.670-280. 2. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do art. 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76 (Lei das 
Sociedades Anônimas), em razão de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social. 3. 
Mesa: Presidida pelo Sr. João Bosco Azevedo Caldas e secretariada por Elda Benvindo Caldas, por indicação do 
presidente.  3.1 Ordem do dia: Deliberar sobre: a) alteração da sede da sociedade; b) retificação da Ata de Assembleia 
Geral Extraordinária ocorrida no dia 30/09/2020, para tornar sem efeito o ato de integralização de imóvel ao capital social 
realizado por equívoco; c) Diminuição do capital social. 4. Deliberações: Dando início aos trabalhos, a Presidente 
colocou em deliberação os temas dispostos na Ordem do Dia, informando, inicialmente, sobre a necessidade de 
alteração da sede social para local que se adequasse ao efetivo interesse e funcionamento da companhia, 
decidindo-se, por unanimidade, que o novo endereço passará a ser na Rua do Riachuelo nª 105, Sala 216, Caixa 
Postal 520, Bairro da Boa Vista, no município do Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 50.050-400, Recife/PE. 
Posteriormente, o Presidente explanou que na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30 de setembro 
de 2020, decidiu-se, equivocadamente, pelo aumento do capital social, mediante integralização de bem imóvel, 
referente ao APARTAMENTO, matrícula 122.934, unidade 2301, do EDF. JARDINS DAS ACÁCIAS com área de 
construção 185 m², localizado na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, nº 510, apto 2301, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 
51.020-231, sendo que o mesmo, embora pertencesse ao acionista João Bosco Azevedo Caldas, não fazia parte do 
escopo e interesse da sociedade. Nesta oportunidade, foi amplamente discutido, tendo sido dada a palavra a 
acionista Elda Benvindo Caldas que, ratificada pela acionista Caroline Benvindo Caldas, indagou sobre se 
aquela Ata de AGE já havia sido levada para registro de transferência da titularidade do imóvel perante o cartório 
de registro competente. Explanou-se que não, tendo em vista que o imóvel não era para ter sido integralizado ao 
capital, não sendo parte da estratégia social a sua incorporação e que deveria continuar no patrimônio pessoal 
do acionista João Bosco Azevedo Caldas. Após a explicação, por aclamação, decidiu-se que dever-se-ia retificar 
a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30/09/2020 para tornar sem efeito a integralização dos 
direitos do imóvel quitado decorrentes da promessa de compra e venda firmada com a Moura Dubeux Engenharia LTDA. 
(CNPJ: 19.353.558/0001-89), referente ao Imóvel tipo APARTAMENTO, matrícula 122.934, unidade 2301, do EDF. 
JARDINS DAS ACÁCIAS com área de construção 185 m², localizado na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, nº 510, apto 
2301, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-231. O referido bem é livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Imóvel 
avaliado em R$ 1.075.000,00 (um milhão e setenta e cinco mil reais) e, consequentemente, dispor pelo cancelamento da 
emissão das 1.075.000 (um milhão e setenta e cinco mil) ações ordinárias equivalente pelo aumento do capital. Dessa 
maneira, aprovaram a diminuição do capital social da JEC PATRIMONIAL S/A, totalmente subscrito e integralizado, dos 
atuais R$ 1.468.000,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil reais) para R$ 393.000,00 (trezentos e noventa e 
três mil reais), sendo esta diminuição no valor de R$ 1.075.000,00 (um milhão e setenta e cinco mil reais), em razão da 
retificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30/09/2020.  Ao final, os acionistas do JEC 
PATRIMONIAL S/A, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovam o que se segue: a) alteração da sede 
social que passará a ser na Rua do Riachuelo nª 105, Sala 216, Caixa Postal 520, Bairro da Boa Vista, no município do 
Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 50.050-400, Recife/PE; b) retificar os demais termos da Ata da Assembleia Geral 
Extraordinária ocorrida no dia 30/09/2020, tornando-se sem efeito a integralização dos direitos do imóvel quitado 
decorrentes da promessa de compra e venda firmada com a Moura Dubeux Engenharia LTDA. (CNPJ: 19.353.558/0001-
89), referente ao Imóvel tipo APARTAMENTO, matrícula 122.934, unidade 2301, do EDF. JARDINS DAS ACÁCIAS com 
área de construção 185 m², localizado na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, nº 510, apto 2301, Boa Viagem, Recife/PE. 
CEP: 51.020-231. O referido bem é livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Imóvel avaliado em R$ 1.075.000,00 (um 
milhão e setenta e cinco mil reais) e, consequentemente, pelo cancelamento da emissão das 1.075.000 (um milhão e 
setenta e cinco mil) ações ordinárias. Ratificou-se, por último, a integralização, pelo acionista João Bosco Azevedo 
Caldas, dos demais imóveis dispostos na AGE de 30/09/2020, quais sejam: Imóvel tipo CASA, do CONDOMÍNIO LES 
AMIS, com área de terreno de 2.000m² e área de construção 815,60m², em empreendimento com área de lazer, composta 
de apoio, piscinas, wcs, localizado a Ebenezer, nº 651, casa 02, Santana, Gravatá/PE; imóvel com inscrição imobiliária 
01082040101470002. Imóvel avaliado em R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais); Imóvel tipo CASA nº 04, 
com área construída de 314,71m² e localizada na Rua Projetada-192, s/n, complemento Loteamento Merepe-
II/QD III/LT “03-A”/Casa 04, bairro Vila do Porto, CEP 55590-000, Ipojuca/PE, imóvel com inscrição municipal sob o 
nº 04..01.107.0129.004, avaliado em R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais), aumentando-se o 
capital social em R$ 383.000,00 (trezentos e oitenta e três mil reais), com a emissão de 383.000,00 (trezentos e 
oitenta e três mil) ações, com preço unitária de R$ 1,00 (um real) cada; c) a diminuição do capital social da JEC 
PATRIMONIAL S/A, totalmente subscrito e integralizado, dos atuais R$ 1.468.000,00 (um milhão quatrocentos e 
sessenta e oito mil reais) para R$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais), sendo esta diminuição no valor 
de R$ 1.075.000,00 (um milhão e setenta e cinco mil reais), em razão da retificação da Ata da Assembleia Geral 
Extraordinária realizada no dia 30/09/2020.  4.1. Em razão das deliberações alhures, o caput do art. 2º do 
Estatuto Social da JEC PATRIMONIAL S/A passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 2º. Do Local da Sede – A 
sociedade terá por sede administrativa e foro jurídico a Rua do Riachuelo nª 105, Sala 216, Caixa Postal 520, 
Bairro da Boa Vista, no município do Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 50.050-400, podendo abrir filiais em 
qualquer ponto do território nacional, a critério da Diretoria. 4.2. Em razão das deliberações alhures, o caput do art. 
5º do Estatuto Social da JEC PATRIMONIAL S/A passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 5º. O capital social é 
de R$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais), dividido em 393.000 (trezentos e noventa e três mil) ações 
ordinárias, nominativas, de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, indivisíveis em relação à sociedade. 4.3. 
Consolidação do Estatuto Social da JEC PATRIMONIAL S/A, o qual passa a vigorar com a redação prevista no 
anexo I à presente Ata.  5. Não havendo nada mais a se tratar e inexistindo qualquer outra manifestação a ser 
dada, deu-se por encerrada a presente assembleia, da qual se livrou a presente ata, lida e aprovada, foi assinada 
por todos. Recife, 01 de março de 2021. JOÃO BOSCO AZEVEDO CALDAS, ELDA BENVINDO CALDAS, 
CAROLINE BENVINDO CALDAS. O documento é de idêntico teor aquele origina lavrado no Livro de Registro de 
Atas de Assembleias Gerais arquivado na sede da JEC PATRIMONIAL S/A. JOÃO BOSCO AZEVEDO CALDAS 
Presidente ELDA BENVINDO CALDAS CAROLINE BENVINDO CALDAS Acionista

FEDERAÇÃO PERNAMBUCANADE FUTEBOL - CNPJ 10.956258/0001-10 – Re-
latório da Diretoria: Prezados Filiados, em cumprimento às disposições estatutárias e também em aten-
dimento a Lei 10.672 de 15 de maio de 2003 e Lei 9.615/98. Estamos submetendo à apreciação de
V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, acom-
panhadas do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. Recife, 27
de fevereiro de 2022. A Diretoria.

ATIVO 2021 2020
CIRCULANTE 5.864.534 3.766.444
Disponibilidades 5.009.130 3.406.799
Adiantamento a Fornecedor 60.475 22.520
Adiantamento a Terceiros 126.700 10.510
Aluguel a Receber 10.600 19.100
Taxa de Condom. a Receber 10.200 23.200
Impostos a Recuperar 2.200 2.936
Almoxarifado 645.229 281.379
NÃO CIRCULANTE 19.487.372 17.521.113
Realizável a Longo Prazo 13.674.840 11.599.839
Investimento 107.304 107.304
Imobilizado 5.418.490 5.527.232
Intangível 286.738 286.738
TOTAL DOATIVO 25.351.906 21.287.557
PASSIVO 2021 2020
CIRCULANTE 603.948 802.113
Fornecedores 48.106 81.424
Obrigações Tributárias 2.047 308
Outras Contas a Pagar 10.800 181.141
Obrig. a Pagar-Clubes Filiados - 230.000
Encargos Sociais 65.109 127.005
Valores a Repassar Clubes 477.886 182.235
PATRIMÔNIO LIQUIDO 24.747.959 20.485.444
Patrimônio Social 15.762.016 13.520.276
Ajuste de Valor Patrimonial 4.723.428 4.723.428
Ajuste de Exerc. Anteriores 182.414 -
Resultado do Exercício 4.080.101 2.241.740
TOTAL DO PASSIVO+ PL 25.351.906 21.287.557

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2021 (Em reais)

2021 2020
RECEITAS OPERACIONAIS 8.116.827 6.921.180
Receitas Técnicas de Futebol 4.832.833 5.390.194
Receitas Operacionais 1.618.603 28.895
Receitas Financeiras 1.665.391 1.502.091
DESPESAS OPERACIONAIS 4.036.726 4.679.440
Despesas Técnicas c/ Futebol 3.017.281 3.054.189
Administrativas 810.874 1.453.024
Tributarias 125.186 114.664
Despesas Financeiras 83.385 57.563
Superávit do Exercício 4.080.101 2.241.740

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em reais)

2021 2020
I - FLUXO CAIXADAATIV.OPER.
Superávit do Exercício 4.080.101 2.241.740
(+) Depreciação 170.309 155.637
(+) Ajuste Exercício Anterior 182.414 -
Aumento deAdiant. a Fornecedores -37.955 -10.333
Aumento deAdiant. a Terceiros -116.190 -3.500
Redução de Créditos a Funcionários - 1.740
Redução deAluguel a Receber 8.500 -8.300
Aumento de Taxa de Condomínio 13.000 -1.800
Redução de Impostos a Recuperar 735 -2.936
Aumento doAlmoxarifado -363.850 43.998
Redução de Fornecedores -33.318 19.844
Aumento em Obrigações Fiscais 1.739 -2.953
Redução em Outras Cts a Pagar -170.341 135.907
Redução em Obrigações de
Clubes Filiados -230.000 229.446
Aumento em Obrigações Sociais -61.896 32.004
Redução em Convênios - -115.000
Aumento em Valores a Repassar 295.650 -
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA
DASATIVIDADES
OPERACIONAIS 3.738.898 2.715.494
II-FLUXO DE CAIXADAS
ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO
Aquisição do Realiz. a L.Prazo -2.075.000 -1.428.328
Alienação/Aquis; do Imobilizado -61.567 -45.220
TOTAL DO FLUXO CAIXADAS
ATIVID. DE INVESTIMENTO -2.136.567 -1.473.548
III - TOTALGERAL (I+II) ou
(FCAO+FCAI) 1.602.331 1.241.946
IV - VARIAÇÃO DE CAIXAE
EQUIVALENTE DE CAIXA
(+) Saldo Final 5.009.130 3.406.799
(-) Saldo Inicial 3.406.799 2.164.853
TOTAL DAVARIAÇÃO
DE CAIXAE EQUIVALENTE
DE CAIXA 1.602.331 1.241.946

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em reais)

resgatáveis no prazo de 90 dias das datas dos balanços e com
risco insignificante de mudanças de seu valor de mercado. As
aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em
sua maioria, são classificadas na categoria “ativos financeiros
ao valor justo por meio do resultado”. b) Estoques – Referem-
se a material de uso comum para expediente e ingressos de
jogos. Estão avaliados pelo custo de aquisição, que não su-
pera o valor de mercado. c) Créditos a Receber de Clubes –
Os créditos a receber são decorrentes de adiantamentos con-
cedidos aos clubes filiados para posterior recebimento. d) Imo-
bilizado – está demonstrado ao custo de aquisição e/ou
construção.As depreciações são calculadas pelo método linear
às taxas anuais mencionadas na Nota Explicativa n.º 7, e con-
sideram a vida útil econômica dos bens. e) Fornecedores –
São inicialmente reconhecidos pelo valor nominal e, subse-
quentemente, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e das variações monetárias incorridas até as
datas dos balanços. f) Receitas Operacionais – São subdivi-
didas emReceitas Técnicas de Futebol, Receitas Operacionais
e Receitas Financeiras. As Receitas Técnicas de Futebol são
provenientes dos recebimentos de Taxa Administrativa de
Jogos, Taxas de Filiações de Clubes, Taxas de Licença Anual,
Taxa Registro de Clubes e Atletas e Transferências de Atletas
e Clubes. Receitas Operacionais é proveniente dos recebi-
mentos das Subvenções recebidas da CBF, Receita com Alu-
gueis, Taxa de Condominios, Doações/Bonificações e
Mensalidade do Curso deArbitragem.As Receitas Financeiras
são oriundas de Rendimentos de Aplicações Financeiras e
Atualizações Monetárias de Créditos. g) Despesas Operacio-
nais – São subdivididas emDespesa Técnica de Futebol, Des-
pesaAdministrativa, Despesa Tributarias e Despesa Financeira.
h) Estimativas Contábeis – Na elaboração das demonstra-
ções contábeis é necessário utilizar estimativas para contabili-
zar certos ativos, passivos e outras transações. As
demonstrações contábeis da Entidade incluem, portanto, esti-
mativas referentes à seleção de vidas úteis de ativo imobili-
zado, provisões para contingências e outras e outras similares.
Os resultados reais podem apresentar variações em relação
às estimativas. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores significativamente di-
vergentes dos registros nas demonstrações financeiras devido
às imprecisões inerentes ao processo de estimativa. A FEDE-
RAÇÃO revisa suas estimativas e premissas periodicamente.
i) Demonstrações dos fluxos de caixa – As Demonstrações
dos Fluxos de Caixa foram elaboradas e estão apresentadas de
acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 Demonstra-
ções dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis – CPC. j) Demais Ativos – Estão
apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicá-
vel, os rendimentos e variações monetárias auferidas. k) De-
mais Passivos – Os demais passivos estão apresentados por
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicá-
vel, dos correspondentes encargos e variações monetárias in-
corridas. l) Patrimônio Social – Está demonstrado pelos
valores históricos, acrescidos das movimentações ocorridas no
exercício. m) Superávit ou Déficit – Está apurado pelo regime
de competência do exercício. n) Os valores registrados no
ativo e no passivo circulante – São vencíveis até o término
do exercício social seguinte. o) Tributação – As receitas de
mensalidades são isentas de impostos e contribuições fede-
rais, em decorrência do reconhecimento de filantropia da Fe-
deração.
4. ALMOXARIFADO: O saldo está composto da seguinte ma-
neira:

R$
2021 2020

Almoxarifado Geral 156.572 87.713
Almoxarifado Ingressos 10.771 10.771
Remessa de Bola a Repassar 477.886 182.895
TOTAL 645.229 281.379
5. CRÉDITOS DE CLUBES FILIADOS: Refere-se a adianta-
mentos concedidos a clubes filiados da FEDERAÇÃO. Esses
valores não possuem prazos de vencimentos definidos.

R$
2021 2020

Créditos Clubes Filiados 13.663.110 11.599.839
TOTAIS 13.663.110 11.599.839
6. IMOBILIZADO:Os saldos estão compostos da seguinte ma-
neira:

R$
2021 2020

Edificações e Construções 1.853.688 1.961.502
Terrenos 3.377.851 3.377.851
Máquinas e Aparelhos 99.911 119.880
Móveis e Utensílios 47.999 67.999
Veículos 39.041 -
TOTAIS 5.418.490 5.527.232
7. DEPRECIAÇÃO: As taxas de depreciação mais comumente
utilizadas pela Federação Pernambucana de Futebol, por de-
terminação da Diretoria Financeira são: a) edifícios e constru-
ções 4% a.a.; b) equipamentos, ferramentas e móveis e
utensílios 10% a.a.; c) Computadores 20% a.a.; d) veículos
para até 10 passageiros 20% a.a.;
8. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

CIRCULANTE
2021 2020

FGTS 8.344 5.184
INSS a Recolher 21.376 2.190
Ordenados e Salarios a Pagar 28.307 -
Pensão Alimentícia 559 906
Provisão de Férias 34.830 -
TOTAIS 95.000 116.415

9. PATRIMÔNIO SOCIAL:AFEDERAÇÃO, como entidade civil
sem fins lucrativos, possui patrimônio social formado por su-
perávit/déficit ao longo de sua existência. Assim, para o exer-
cício encerrado em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio ficou
assim constituído:

R$
2021 2020

Patrimônio Social 15.762.016 15.520.276
Superávit do Exercício 4.080.101 2.241.739
Ajustes de Exercícios Anteriores 182.414 -
Ajuste de Avaliação Patrimonial 4.723.428 4.723.428
TOTAIS 24.747.959 20.485.444
10. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

R$
2021

Referente Prestação Serviço Pj
– Não Debitada No Passivo 20.972
Referente Fornecedor Uso e Consumo
– Não Deb. No Passivo 21.115
Referente Lancamento Indevido
Fornec.Embratel – Não Deb. Passivo 371
Referente Ao Ir A Recolher – Não
Debitado No Passivo 308
Referente Ao Ordenados – Não
Debitado no Passivo 28.307
Referente A Pensão Alimenticia – Não
Debitado no Passivo 906
Referente A Provisão De Férias – Não
Debitado no Passivo 54.661
Referente Depreciação Acumulada (05/2019
Ate 12/2020) Realitivo Ao Veiculo Adquirido.
Em 05/2019 -27.886
Saldo 182.414
A FEDERAÇAO vem inovando ano após ano na prática de
gestão administrativa de modo a tornar a entidade apta a
cumprir com sua missão institucional. A sua diretoria, obe-
diente ao rigor orçamentário anual, adota ações nas alo-
cações de recursos atentando para os princípios da
eficiência e eficácia.
11. CONTINGÊNCIAS FISCAIS: A declaração de imposto
de renda e demais encargos tributários resultantes das
operações da FEDERAÇÃO estão sujeitas a exames por
parte das autoridades fiscais, dentro dos prazos prescri-
cionais.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Conselheiros da FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE
FUTEBOL: Examinamos as demonstrações contábeis da
FPF- FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL que
compreendem os balanços patrimoniais em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020 e as respectivas demonstrações do re-
sultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para os exercícios findos naquelas datas, assim como
o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas. Responsabilidade da administração sobre
as demonstrações financeiras: A administração da Enti-
dade é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção dessas demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos
controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis li-
vres de distorção relevantes, independentemente se causada
por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores inde-
pendentes: Nossa responsabilidade é de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem
o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a au-
ditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis
estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve
a execução de procedimentos selecionados para a obten-
ção de evidencia a respeito dos valores e das divulgações
apresentadas nas demonstrações contábeis, os procedi-
mentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elabora-
ção e adequada apresentação dessas demonstrações con-
tábeis da Entidade para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não
para expressar uma opinião sobre a eficácia desses con-
troles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também,
a avaliação da adequação das práticas contábeis utiliza-
das e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Base da opinião
sem ressalva. Opinião: Em nossa opinião as demonstra-
ções contábeis acima referidas representam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do FPF - FEDERAÇÃO PER-
NAMBUCANA DE FUTEBOL, em 31 de dezembro de
2021 e 2020, o resultado de suas atividades, as mutações
do seu patrimônio líquido e os fluxos de caixa para os exer-
cícios findo naquelas datas, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e demais legislação aplicável às
entidades esportivas. Recife (PE), 27 de fevereiro de 2022.
ISRAEL FERREIRA DE LIMA - AUDITOR INDEPENDENTE
- CRC PE 15494 – CNAI 5253.

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A FEDERAÇÃO PER-
NAMBUCANADE FUTEBOL - FPF é uma sociedade civil
para fins desportivos, resultante da fusão da Liga Per-
nambucana de Desportos Terrestres e da Liga Pernam-
bucana de Desportos Náuticos, anteriormente
denominada Liga Esportiva Pernambucana. Fundada em
16 de junho de 1915, com sede e foro na Rua Dom
Bosco, 871, bairro da Boa Vista, cidade de Recife, capi-
tal do estado de Pernambuco. A FEDERAÇÃO tem as
seguintes atribuições: • Dirigir e agilizar, por intermédio
dos seus filiados o futebol profissional e amador, pro-
movendo as medidas necessárias ao seu aperfeiçoa-
mento; • Promover a realização de campeonatos,
torneios e competições de futebol; • Incentivar a cultura
intelectual, física, moral e cívica dos desportistas; • Fa-
cilitar, dentro das suas possibilidades o progresso mate-
rial e técnico dos seus filiados, promovendo as medidas
adequadas, considerando serem as Associações, as
bases de Organização Nacional dos Desportos; • Cum-
prir e fazer cumprir por todos os seus filiados a Legisla-
ção relativa ao futebol; • Criar, promover, auxiliar e/ou
reconhecer escolas e cursos para atletas, árbitros e re-
presentantes da FPF; • Dirigir, supervisionar e fiscalizar
a realização de jogos em todos os estádios, onde este-
jam atuando seus filiados, bem como movimento de bi-
lheterias e portões de acesso, quando for o caso; •
Dirimir, apreciar e julgar, através dos poderes compe-
tentes, as questões suscitadas entre suas filiadas, bem
como tem o objetivo de manter a ordem desportiva, o
respeito aos atos emanados de seus poderes internos. 2.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁ-
BEIS. 2.1. Declaração de Conformidade: As demons-
trações contábeis foram elaboradas e estão sendo
apresentadas com base nas práticas contábeis emana-
das da legislação societária, dos Pronunciamentos, das

Orientações e das Interpretações emitidos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis – CPC e das Normas
Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC. Uma explicação sobre como a po-
sição patrimonial e financeira, o desempenho financeiro
e os fluxos de caixa da Entidade foram afetados em de-
corrência da transição para as normas IFRS está des-
crita na nota explicativa 3 – Adoção dos Padrões
Internacionais de Contabilidade. 2.2. Base de Prepara-
ção. Moeda Funcional: As demonstrações contábeis
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Entidade. Todas as informações financeiras apresenta-
das em Real foram arredondadas para o decimal mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma. Uso
de Estimativas: A preparação das demonstrações con-
tábeis, de acordo com as normas IFRS e os pronuncia-
mentos do CPC exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a apli-
cação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem apresentar eventuais divergências em rela-
ção às estimativas. As estimativas e premissas devem
ser revistas de maneira contínua e revisões com relação
às estimativas contábeis são reconhecidas no período
em que as estimativas são revisadas e em quaisquer pe-
ríodos futuros afetados. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS
CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis estão apre-
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, em observância às disposições contidas nas
Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente a
Resolução do CFC n.º1409/2012, que aprovou a ITG
2002, referente às Entidades sem finalidade de lucros. A
seguir são descritos sumário destas práticas: a) Caixa e
equivalente de caixa - Caixa e equivalentes de caixa, sal-
dos positivos em conta movimento, aplicações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO (Em reais)
CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO

Patrimônio ResultadoOutros Resultados
Social Acumulado Abrangentes TOTAL

Saldos em 31 de dezembro de 2019 11.134.041 2.386.235 4.723.428 18.243.704
Incorporação de Capital 2.386.235 -2.386.235 - -
Superávit do Exercício - 2.241.740 - 2.241.740
Saldos em 31 de dezembro de 2020 13.520.276 2.241.740 4.723.428 20.485.444
Incorporação de Capital 2.241.740 -2.241.740 - -
Ajuste do Exercício Anterior 182.414
Superávit do Exercício - 4.080.101 - 4.080.101
Saldos em 31 de dezembro de 2021 15.762.016 4.262.515 4.723.428 24.747.959

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO RECIFE
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO: 15 DIAS)

Mydian Albuquerque de Vasconcelos, Oficial Substituta do 1º Oficio de Registro de Imóveis desta Comarca da Capital do 
Estado de Pernambuco, a requerimento da Credora Fiduciária ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - 
POUPEX, com base e para fins do artigo 26 e parágrafos da Lei 9.514/97, com as alterações operadas pela Lei 
13.465/2017, tendo em vista a impossibilidade de intimação pessoal, vem intimar, DENISE BIONDI DE OLIVEIRA, 
inscrita no CPF  nº 483.935.254-20, para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da última publicação deste 
edital, na forma das instruções contidas adiante, o débito correspondente aos encargos vencidos e os vincendos 
até a data do respectivo pagamento, consoante cálculo discriminado e elaborado pela credora fiduciária 
apresentado neste Cartório e à disposição da devedora, decorrente do contrato Habitacional nº 9270/03, firmado 
em 24.11.2009, e registrado sob nº 9, da matrícula nº 67.252, livro 2, desta Serventia, referente ao imóvel situado 
na Rua Sá e Souza, nº 350, apartamento 304 do Edifício Noruega, integrante do Conjunto Residencial Jardim 
Europa, no bairro de Boa Viagem, Recife-PE. Instruções para pagamento e purgação da mora: 1  Local: 1º Oficio 
de Registro de Imóveis, Rua Siqueira Campos, nº 160, sala 102, Santo Antonio  Recife/PE  fone: 3224-1710; 2  
Horário: 09:00 as 17:00h; 3  Além do débito atualizado, o pagamento deverá incluir as despesas de intimação; 4  A 
liquidação do débito atualizado poderá ser em cheque administrativo, em favor da Credora Fiduciária 
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX. Ultrapassado o prazo de 15 dias previsto no art. 26, § 
1º, da Lei 9514/97, e enquanto não Consolidada a propriedade pela credora fiduciária  no prazo estabelecido no art. 
26-A, § 1º, da citada Lei,  poderá a devedora fiduciante, tendo em vista o que dispõe o § 2º do mesmo art. 26-A, levar a 
efeito a purgação perante a credora fiduciária. ADVÊRTÊNCIA: O não pagamento no prazo legal importará na 
consolidação da propriedade do imóvel em nome da Credora Fiduciária ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 
EMPRÉSTIMO - POUPEX,  nos termos da já citada legislação. Dado e passado nesta Capital do Estado de 
Pernambuco, aos 21 de março de 2022. Mydian Albuquerque de Vasconcelos, Oficial Substituta.

2º RTDPJ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO RECIFE

Rua Imperador Dom Pedro II, 289 - Bairro Santo Antônio – Recife - PE.
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

Faz saber aos interessados que foi requerida pelo Banco do Nordeste S/A a Notificação por EDITAL da(s) pessoa(s) a 
seguir descrita(s), residentes no município de IPSEP e ABREU E LIMA – PE, em virtude de o procedimento de notificação 
anteriormente realizado por este Cartório de Títulos e Documentos ter restado frustrado, uma vez que os destinatários 
não foram encontrados nos seus respectivos endereços, informados pelo próprio requerente. O presente Edital tem por 
finalidade dar ciência aos notificados de que o(s) instrumento(s) contratual (ais) abaixo identificado(s), de sua 
responsabilidade, encontra(m)-se inadimplido(s). Tal situação, de acordo com a cláusula “VENCIMENTO 
ANTECIPADO” do(s) instrumento(s) contratual (ais) ou das Disposições Gerais aplicáveis ao(s) instrumento(s) contratual 
(ais) celebrado(s) com V.Sa., permite que o Banco, de pleno direito, antecipe o vencimento de todos os instrumentos de 
crédito de responsabilidade do Emitente/Creditado, exigindo o imediato pagamento de todas as dívidas vencidas e 
vincendas, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. Por oportuno, informamos que, em 
razão do inadimplemento do(s) instrumento(s) contratual (ais) sobredito(s), estão sendo considerados vencidos 
antecipadamente todos os financiamentos concedidos a V.Sa. por este Banco. Nestas condições, solicitamos de V.Sa. a 
gentileza de comparecer à agência do Banco credor - Agência Abreu e Lima – Av. Duque de Caxias, 952-956 – Abreu e 
Lima/PE, com o fim de regularizar a pendência no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento desta, sob 
pena de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis. Por este edital ficam notificados, para possíveis impugnações, as 
seguintes pessoas: 

Recife PE, aos 23/03/2022 
– Zuleide Coelho Farias de Oliveira – Oficiala de Registro Interina

NOME DO MUTUÁRIO - CNPJ/CPF - INSTRUMENTO DE CREDITO -  NÚMERO DA OPERAÇAO 
– DATA DO INST. DE CREDITO: SILVIO CEZAR RODRIGUES SILVA – 04101007497 – NOTA CRED COMERCIAL 
3202015142 – OP B500000201/004 – 14/04/2020; NOTA CRED COMERCIAL 3202015195 – OP B500000401/004 – 
14/04/2020; NOTA CRED COMERCIAL 3202016184119 – OP B600005501/030 e B600005501/031 – 21/05/2020 – 
FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP; CLENILDO BARBOSA DE LIMA – 88071006491 – CCB 
3202021207881 – OP C100003901/001 – 06/05/2021 – SÃO LUCAS MERCADOS EIRELI; JOANA BARBARA DE 
SANTANA ARAUJO – 07124095484 – CCB 3202018231314 – OP B800003401/006 – 11/09/2018; CCB 320201935384 
– OP B900001501/005 – 26/02/2019 – J B S GESTAO EM RECURSOS HUMANOS EIRELI. 

O Grupo Referencial: torna-se pública a futura instalação do 

empreendimento denominado GR - Centro Logístico em que haverá uma 

guarita, bloco administrativo e módulos de galpões para armazenamento 

e atividades de serviços de engenharia, com CNPJ sob n° 

41.052.739/0001-24, CNAE 71.12, localizado na Via/Rua na BR-232, Km 

13/14, bairro do Curado, município de Jaboatão dos Guararapes/PE. As 

atividades da referida empresa no endereço encontram-se em Processo 

de Aprovação de Projeto de Reforma pela Secretaria Executiva de 

Gestão, Planejamento Urbano e Habitação/SEPUR, conforme processo 

nº 01104.1/2020. Qualquer pessoa física ou jurídica, cujo imóvel esteja 

localizado no perímetro definido na análise de localização, poderá 

manifestar-se por escrito, perante o órgão municipal competente, 

discordando da pretendida instalação.

Eleições Sindicais – Edital de Convocação

Pelo presente Edital, faço saber que no dia 25 de abril de 2022 no período das 10:00 às 17:00 
horas, na sede, será realizada eleições para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e 
Delegados Representantes junto a Federação das Indústrias do estado de Pernambuco a 
que esta filiada está entidade, bem como de suplentes, ficando aberto o prazo de 10 (dez) 
dias para o registro de chapas, que ocorrerá a contar da data de publicação deste edital. O 
requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro, deverá ser 
dirigido ao presidente da entidade podendo ser assinado por quaisquer componentes da 
chapa no horário 09:00 as 12:00 e de 14:00 às 17:00hs, onde se encontrará a disposição dos 
interessados, pessoa habilitada para atendimento, prestação de informação ao processo 
eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A 
impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 3(três) dias a contar da publicação 
da relação das chapas registradas. Caso não seja obtido quórum em primeira convocação, a 
eleição, em seguida a votação, será realizada no mesmo dia das 18:30 às 20:30hs. Em caso 
de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição 15 (dias) após. Recife, 
21 de março de 2022. Oscar Augusto Rache Ferreira - Diretor Presidente.

Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em 
Geral e da Malharia no Estado de Pernambuco
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