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DENÚNCIA
Augusto Aras pediu ao STF para investigar
o ministro da Educação, Milton Ribeiro,
pelo mal uso de recursos públicos.

INCLUI BRASIL, MUNDO E ÚLTIMAS

CARLOS

TONY WINSTON/MS

Britto

Tony Gel e Toninho: Juntos na
vida e separados na chapa
Em Caruaru, quem esperava que pai e filho estivesse na
mesma chapa, se enganou. É que, pelo que se fala nos
bastidores, o MDB conseguiu montar uma chapa para os
deputados federais concorrerem nas próximas eleições. Havia
muito receio de que isso pudesse acontecer e até uma operação
"Salva Raul”, para socorrer o mandato do deputado Federal
Raul Henry já estava em andamento.
Agora, com tudo supostamente resolvido, a legenda deve
ficar na Frente Popular. O empresário Toninho Rodrigues, filho
do ex-prefeito Tony Gel, deve ficar na legenda e concorrer à
Câmara federal. No entanto, seu pai, deve rumar para o PSDB, o
mesmo partido da atual prefeita e pré-candidata ao Governo de
Pernambuco, Raquel Lyra, sua adversária no município.
De forte densidade eleitoral e político de grande expressão,
Tony, que foi vereador em Caruaru entre 2009 e 2011, deputado
federal por três mandatos e duas gestões como prefeito, vai
enfrentar o “chapão”, atendendo a solicitação da Frente
Popular e do próprio senador Jarbas Vasconcelos, de quem é
amigo e aliado de primeira hora em todos os seus pleitos
enquanto prefeito e deputado federal.
O MDB passou por vários problemas e tensões quando, num
passado não tão distante, o senador Fernando Bezerra Coelho
tentou o controle do grupo e entrou numa forte contenda com
Jarbas Vasconcelos e Raul Henry. Na queda de braço, os dois
últimos ficaram com o partido. Recentemente, surgiu a notícia
de que Marília Arraes teria sido convidada por Renan Calheiros
e Baleia Rossi para ser candidata à governadora pela legenda,
tirando definitivamente o partido da companhia socialista.
Marília, porém, escolhendo outro partido, o MDB continua com
a Frente Popular.

Imunizante da Pfizer deve ser
aplicado de forma preferencial
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MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se a disposição dos Senhores Acionistas da Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco – Chesf, em sua sede social, situada na Rua Delmiro Gouveia, 333, San Martin,
Edifício André Falcão, nesta cidade, no Departamento de Demonstrações Financeiras e
Relacionamento com Investidores - DFCD, Bloco D, Sala 120 e eletronicamente nos
sites da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia
(www.chesf.gov.br) no link “Relações com Investidores”, todos os documentos e informações
referidos no artigo 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Após muitos anos de espera e críticas, finalmente a prefeita de
Jaqueira, na Mata Sul, Ridete Pellegrino, decidiu investir na
Academia da Saúde e colocá-la para funcionar. Desde 2018, o
equipamento público foi inaugurado, porém, ficou fechado todo
este tempo. Finalmente, a partir desta semana, pôde ser utilizado
pela população.

Recife, 18 de março de 2022
Jenner Guimarães do Rêgo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

QUEM NÃO ARRISCA, NÃO PETISCA > Buscando o
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mandato federal com toda força, o presidente da Alepe, Eriberto
Medeiros, realizou uma maratona de visitas em Timbaúba,
acompanhado pelo prefeito da cidade, Marinaldo Rosendo, numa
pauta que englobou investimentos em infraestrutura, educação e
geração de empregos.
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contato@carlosbritto.com

A coluna de Carlos Britto é publicada de segunda a sexta.

CONGRESSO DE AGRICULTURA > Mesmo com o furacão

Blog do Carlos Britto
@blogcarlosbritto

Saúde define
quarta dose
da vacina
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Finalmente

que o PT de Pernambuco vem enfrentando com a iminente saída
de Marília Arraes, o presidente do partido esteve ontem em
Garanhuns, no Agreste Meridional, participando do Regional
Agreste da Fetape, em preparação ao 11º Congresso Estadual dos
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, que
acontecerá no final deste semestre. No encontro, o parlamentar,
que também é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e
Política Rural da Assembleia Legislativa, contribuiu com os
debates, analisando as conjunturas nacional e estadual e os seus
impactos para o campo.

Segundo o Ministério, idosos a partir dos 80
anos deverão receber a vacina quatro meses
após o recebimento do primeiro reforço
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MELISSA DUARTE
AGÊNCIA O GLOBO

O

Ministério da Saúde confirmou, ontem, a recomendação para aplicar a
quarta dose de vacina contra a
Covid-19 em idosos a partir de 80
anos. O intervalo mínimo será de
quatro meses a partir do reforço,
com preferência para a vacina da
Pfizer. A nota técnica foi publicada pela pasta e já está em vigor.

Coronavac não
entra na lista
Além da Pfizer, vacinas com a tecnologia conhecida como "vetor viral" poderão ser aplicadas. São os
casos da AstraZeneca e da Janssen.
A CoronaVac, por sua vez, não figura entre as opções recomendadas. No documento, a pasta dá aval
à aplicação dessa segunda dose de
reforço por estados e municípios, a
quem caberá definir os calendários
de vacinação para idosos.

Cenários
analisados
O atual cenário epidemiológico,
dados apresentados pela Câmara
Técnica de Assessoramento em
Imunização da Covid-19 (CTAI-Covid) e estudos internacionais motivaram a decisão.
A quantidade de mortes de idosos a partir de 60 anos por Covid19 disparou mais de seis vezes de
dezembro - com 1.946 óbitos - a
fevereiro - quando a doença matou 12.640 idosos nessa faixa etária. Montante próximo ao de julho de 2021.
Técnicos ouvidos pelo GLOBO
apontaram tendência de queda
na proteção de idosos dessa faixa
etária, com "discreto" aumento
no risco de internação por Covid19 para o grupo.
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MERCADO FINANCEIRO

Economia

MOEDAS DÓLAR > Compra: R$ 4,852 >> Venda: R$ 4,852 >> Variação: -1,28% EURO: 5,34
DOW JONES (NOVA YORK): -1,00%
BOLSAS IBOVESPA > Variação: 0,18% >> Pontos: 117.487,30

YUAN (China): 0,76
NASDAQ (NOVA YORK): -0,86%

DÓLAR
Dólar cai para R$ 4,84 e fecha no menor valor
desde março de 2020. Bolsa resistiu a queda
no exterior e fechou com alta de 0,16%.

OUTROS ÍNDICES (Fevereiro)
SELIC: 11,75% IPCA: 1,01% IGP-M FGV: 1,83%
PESO (Argentina): 0,044
INPC: 1,00%
S&P 500 (NOVA YORK): -0,89% OURO BM&F: 300,00

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL (SPPE)

Beneficiários do INSS vão receber a primeira
parcela do 13º salário já no final de abril. A
medida vai atingir 31,5 milhões de pessoas

INSS divulga
regras do 13º
antecipado
MATHEUS JATOBÁ

F

oi publicada, no Diário Oficial da União (DOU), a portaria que estabelece as regras de pagamento da antecipação
do 13º salário do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS). O documento define como serão liberados
os recursos para quem tem direito
ao auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte e auxílio-reclusão. Esses grupos vão receber a
primeira parcela já no final do próximo mês, no caso das pessoas que
recebem até um salário mínimo
(R$ 1.212).

Total de
beneficiados
O abono vai beneficiar 31,5 milhões de pessoas. O Ministério do
Trabalho e Previdência informou
que o investimento será de R$ 56,7
bilhões. A remuneração adicional
será paga de acordo com o último
número do benefício. Quem tem final 1, recebe primeiro.
Para quem recebe mais de um sa-

lário mínimo, os valores vão sair no
início de maio, começando pelos segurados que têm final de matrícula 1 e 6. A primeira parcela não terá
o desconto do Imposto de Renda. A
parcela corresponde a 50% do valor
do benefício devido em abril, e
será paga com a folha mensal.
A segunda parcela do 13º salário
será paga no fim de maio, finalizando em junho para quem recebe
até R$ 1.212. Essa etapa segue as
mesmas regras da primeira parcela, seguindo a ordem dos números
finais do benefício. Quem ganha
acima de um salário mínimo receberá em junho.
Além dos aposentados, o abono
também será pago a pessoas que recebem outros auxílios do INSS,
com exceção do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como
consultar
A antecipação faz parte de um pacote de medidas anunciado pelo
Governo Federal, que tem o intui-

to de impulsionar a economia brasileira. Para consultar se terá direito ao benefício o cidadão deve checar pelo telefone 135, pelo site
meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo
Meu INSS.
Na consulta através do telefone
135, o beneficiário precisar confirmar informações cadastrais, com o
objetivo de evitar fraudes. O atendimento telefônico está disponível
de segunda a sábado, das 7h às
22h. Se o pagamento mensal for interrompido de forma programada
pelo INSS ao longo do ano, o abono
de fim de ano será proporcional.
Já no caso dos benefícios concedidos a partir do mês de maio de
2022, o pagamento do abono será
feito em uma única parcela, juntamente com o benefício de novembro.

MALHA FINA

Receita abre consulta a lote residual
AGÊNCIA BRASIL

Cerca de 212 mil contribuintes
que haviam caído na malha fina e
acertaram as contas com o Fisco receberão R$ 210 milhões na próxima
semana. A Receita Federal abre hoje
consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física de
março.
A consulta pode ser feita a partir
das 10h, na página da Receita Fe-

deral na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de
Renda” e, em seguida, no botão
“Consultar a Restituição”. Também
é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.
O pagamento será feito em 31 de
março, na conta informada na declaração do Imposto de Renda. Ao
todo, 212.711 contribuintes que declararam em anos anteriores foram

contemplados. Desse total, 2.790
têm mais de 80 anos, 21.540 têm entre 60 e 79 anos, 2.199 têm alguma
deficiência física ou mental ou
doença grave e 7.542 têm o magistério como principal fonte de renda.
Se o contribuinte não estiver na
lista, deverá entrar no Centro Virtual
de Atendimento ao Contribuinte
(e-CAC), tirar o extrato da declaração e fazer uma declaração retificadora.
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ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO

A Casa de Todos os Pernambucanos

AVISO DE REPUBLICAÇÃO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2022.CPL-ALEPE
PROCESSO PEINTEGRADO N° 009/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N. 009/2022.CPL.ALEPE.
Informamos que em virtude da adequação do Edital do Pregão Eletrônico supracitado cujo objeto
compreende: A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, MEDIANTE A
DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS NAS CATEGORIAS “B”,
“C” E “D”, COM VISTAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO. Valor Máximo Global Estimado: R$ 11.901.427,20. Originalmente designada
para o dia: 24/03/2022, será prorrogada para: Recebimento das Propostas: Até 06/04/2022 às
08h30min. Disputa: 06/04/2022 às 10h30min. O Edital na integra pode ser consultado no site
www.peintegrado.pe.gov.br. Marcela Freitas – Pregoeira. Recife, 23 de março de 2022.

PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital
Comissão Permanente de Licitação de Educação
Demandante: Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos
Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas – SDSDHJPD
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 11/2022 – Pregão Eletrônico nº 11/2022 –
BB nº 928472 Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de MATERIAL DE
HIGIENE PESSOAL contendo 06 (seis) lotes, para atendimento das escolas municipais,
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Recife. Valor estimado R$ R$
1.771.950,00 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, novecentos e cinquenta reais).
Data e local da Sessão de Abertura: 06/04/2022 às 10:00h e disputa no mesmo dia às
14:00h (Horários de Brasília), no sítio eletrônico do Banco do Brasil –
www.licitacoes-e.com.br – Acesso Identificado. Edital, anexos e outras informações
pelos sites www.recife.pe.gov.br e www.licitacoes-e.com.br ou no endereço Av. Cais
do Apolo, 925, 2º andar do Edifício Sede da Prefeitura do Recife, no horário de 09:00
às 17:00 horas, fone (81) 3355-8707. Recife, 23/03/2022. Yoneide Bezerra do Espírito
Santo - Pregoeira.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS –
CPLM
DEMANDANTE: SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
SÓ PODERÁ PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO O LICITANTE QUE POSSUIR PRÉVIO
CADASTRO NO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES – SICREF,
CONFORME PRESCREVE OART. 9º DALEI MUNICIPALNº 17.765/2012.
Processo Licitatório nº 008/2022 – Pregão Eletrônico nº 008/2022 – BB nº 929.069. Registro de Preços, com
validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Mobiliário Hospitalar – 17 lotes (dezessete) totalizando 17
(dezessete) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife da Prefeitura do Recife.
Valor estimado: R$ 2.794.175,59. Data e Local da Sessão de Abertura: 06/04/2022 às 10:00hs e disputa no mesmo
dia às 14:00hs (Horários de Brasília), no sítio eletrônico do Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br – Acesso
Identificado. Edital, anexos e outras informações pelos sites www.recife.pe.gov.br e www.licitacoes-e.com.br ou no
endereço Av. Cais do Apolo, 925, 2º andar do Edifício Sede da Prefeitura do Recife, no horário das 09:00 às 17:00
horas, fone (81) 3355-8698. Recife, 23/03/2022. Eginaldo de Oliveira Jordão. Pregoeiro.
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Parceria vai estimular a criação de ambientes de
inovação em Pernambuco. Entidades públicas e
privadas participam do novo programa

ACP e UPE
vão beneficiar
a Mata Sul

A

Associação Comercial de
Pernambuco (ACP) e a Universidade de Pernambuco

(UPE) firmaram uma parceria com
diversas entidades públicas e privadas para realizar um protocolo de
intenções e criar um Lócus de Ino-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALIANÇA
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA/ TOMADA DE PREÇOS
O Fundo Municipal de Saúde de Aliança-PE, através da Presidente de Licitação e Membros
da Comissão tornam público para conhecimento dos interessados a ALTERAÇÃO DA DATA
DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 – Contratação de empresa para
executar serviços de REFORMA DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE
FISIOTERAPIA NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA, conforme especificações contidas no Anexo
I do Edital, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, do
tipo “menor preço” GLOBAL. Fica alterado a data da sessão pública da Tomada de Preços
nº 001/2022 em vez de ser dia 30 de março de 2022, será no dia 04 de abril de 2022 às 09:30
horas. Abertura do envelope documentos e proposta será na data de 04 de abril de 2022, às
09:30 horas, no Clube Municipal de Aliança. Lidiany Cavalcante de Melo – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e Redes
de TV por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações - SINSTAL, inscrito no CNPJ:
02.742.202/0001-34, de acordo com o artigo 2º, II, VI artigo 19º, I, VIII, dos Estatutos Sociais vigentes, c/c artigo
611 e seguintes da CLT, convoca todos os associados e não associados das empresas prestadoras de serviços de sistemas, instalação e manutenção de planta interna, e equipamentos, do Estado de Pernambuco para
a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 29 de março de 2022 às 15h00 em primeira convocação, e, em segunda convocação, às 15h15 com qualquer número dos presentes, através de videoconferência no link: https://us02web.zoom.us/j/87354239229?pwd=ZlgycE4zMVVsc3BaV0kzQmp5SkNrZz09, para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Leitura e aprovação da Ata da Assembleia; II - Debates e
deliberações sobre a pauta de Negociações Coletivas 2022/2023 dos setores proﬁssionais que prestam
serviços aos nossos representados no Estado de PE; III - Eleição da Comissão de Negociações Coletivas
para o ano de 2022/2023; IV - Fixação da Contribuição Assistencial patronal e/ou outras taxas para a categoria; V - Negociação com o SINTTEL PE para a renovação da CCT - data-base abril, vigência 2022/2023.
Recife, 24 de março de 2022.
Vivien Mello Suruagy - Presidente

SINDIFISCO-PE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria Colegiada do SINDIFISCO-PE, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas
atribuições, de acordo com o art. 8º, inciso I, do Estatuto, convoca todos os seus filiados para a Assembleia
Geral Ordinária (AGO), a ser realizada no dia 30 de março de 2022, às 10h, em primeira convocação, e, às
10h30, em segunda convocação, com a seguinte pauta: - Apresentação e deliberação da Prestação de Contas
referente ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021 do Sindifisco-PE. A Diretoria
Colegiada convoca também para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na mesma data, às 11h30, em
primeira convocação, e, às 12h, com qualquer número de presentes, para deliberar sobre:
- Inscrição no CNPJ das subsedes de Caruaru e Petrolina. Ambas serão realizadas no salão de eventos desta
entidade, sito à Rua da Aurora, nº 1443, Santo Amaro, Recife-PE.
Recife, 24 de março de 2022
Alexandre José Wanderley de Moraes
Presidente

Tiago Carneiro garante que toda população será beneficiada

vação para a Mata Sul do Estado. O
programa é uma política pública
construída de forma inovadora para
estimular e apoiar a criação de ambientes de Inovação em todo o Estado.
Coordenada pela Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Inovação
(Secti), em parceria com a Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, essa
política pública tem objetivo de
estimular e apoiar projetos de inovação, oferecendo ferramentas de
excelência para transformação de
projetos e serviços de uma região.
“A ideia é levar inovação que
gere desenvolvimento, principalmente com as vocações da Mata
Sul. Os produtos desenvolvidos,
de tecnologia, vão considerar a vocação do município e estimular o
desenvolvimento a partir do em-

preendedorismo. A Associação Comercial de Pernambuco vem marcando presença nas principais discussões de Pernambuco, com a
atenção voltada à interiorização
do movimento empresarial e do
desenvolvimento socioeconômico”, disse o presidente da ACP, Tiago Carneiro.

Inovação e
sustentabilidade
O Lócus levará inovação tecnológica, parcerias multidisciplinares, sustentabilidade ambiental,
econômica e social, além da transferência de capacitação profissional, até as populações do interior do
Estado.
“Toda população será beneficiada. Nesse primeiro momento, a

nossa participação será voltada
para qualificação e mão de obra, especificamente para o setor imobiliário. Vamos qualificar o morador
da Mata Sul para que ele possa
exercer a profissão em qualquer
empresa do ramo imobiliário. Essa
capacitação será por meio de cursos e treinamentos” afirmou o presidente da ACP.
Segundo o reitor da Universidade de Pernambuco, Pedro Falcão, a
parceria representa uma meta cumprida pela academia. “Muito feliz
em estar contribuindo para o desenvolvimento da Mata Sul, participando do Lócus. Com isso, a UPE
cumpre a sua missão”, afirmou.

Assinatura
do protocolo
A assinatura do protocolo foi feita no início de março e contou com
a presença de grandes nomes do setor socioeconômico do Estado,
como os representantes e dirigentes de instituições de ensino superior como a Universidade de Pernambuco (UPE), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Autarquia de Ensino Superior da Mata
Sul (AEMASUL), além da Prefeitura da Cidade dos Palmares e Prefeitura do Xexéu, Usina de Arte, Fórum de Desenvolvimento e Social Mata Sul (FDS-MS/PE), grupo Moura Dubeux e a Báltico S/A.

VENDAS

Páscoa já movimenta o comércio
PAULLO ALLMEIDA

VITÓRIA VILELA

Abril está chegando e, com ele, a
Páscoa. O varejo já se prepara para
receber o público consumidor que
procura as melhores opções de caixas de bombons, ovos e barras de
chocolate, ou mesmo ingredientes, embalagens e artigos de decoração para preparar seus próprios
doces e lucrar com a época. É no
Centro do Recife que a maioria das
pessoas encontra o que deseja e é
onde tem mais movimento.

Consumo e
negócios

Lojas estão otimistas e acreditam que as vendas devem crescer 10%

“É uma data importante para o
comércio, que investe com antecedência para atender tanto os consumidores que buscam produtos
prontos, quanto as pessoas que
empreendem e conseguem fazer
negócios no período, com a produção de ovos de chocolate e outros
itens”, diz o presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas de Recife

(CDL), Fred Leal. Ainda falta um
mês para a data, mas no Centro do
Recife, a movimentação já começou
e a expectativa é vender 10%.
“Estamos muito otimistas, estimando acréscimo médio entre 10%
e 15% nas vendas. Fizemos uma
área exclusiva dentro da loja para
exposição da linha de Páscoa e presentes simples e também mais ca-
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

prichados”, disse o proprietário
Marcos Souza.
Mãe de um menino de 2 anos,
Dayse Maria já fez pesquisa de preços e decidiu realizar a compra
logo. “Como é a primeira Páscoa que
ele comemora, eu quis comprar
algo para marcar. Escolhi o ovo
com um brinquedo que sei que ele
vai gostar”, comenta Dayse.
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apartamentos  casas comerciais  outros

LP254-IMPERDIVEL OPORTUNID. DE UM APTO, C/
74M, 2QTS, 1SUIT, SALA P2
AMB, COZINHA, WC SOC,
DCE, VARAND, COM ARMARIOS, 1VG R$220MIL. AC
FINANC. TELS - 991919003986967550-30375200
CRECI9355J

IMÓVEIS

Apartamentos
Vendem-se
AFLITOS
LP 348 - IMPERDIVEL APTO
PROX. TUDO, 120M, 3QTS,
QTO REVER, 1SUIT, SL 2AMB,
WC SOC, DCE, COZINHA,
VARANDA, TODO C. ARMARIO, 1VG, ELEV, SL FESTA.
PLAYR$430MIL.AC. FINANC.
MARQUE SUA VISIT. TELS991919003-98696755030375200 CRECI9355J

BOA VISTA
LP205 OPORTUNIDADE UNICA NA BOA VISTA EXCELENTE EDF. MANDACARU
APTO C/74M COM 2QTS,
WC SOCIAL, COZ, SALA P/
02 AMB, ARMARIOS, DCE,
ELEV, R$ 210 MIL, ACEIT. FINAC, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

BONGI
LP204-OTIMA LOCALIZ.APTO 60M 2QTS,TODO COM
ARMARIO, SLC 2AMB, REFORM, ELEV, 1VG, AC FINANC, R$ 210 MIL LIGAR F
-991919003-98696755030375200 CREC9355J

CAMPO GRANDE
LP254-IMPERDIVEL OPORTUNID. DE UM APTO, C/
74M, 2QTS, 1SUIT, SALA P2
AMB, COZINHA, WC SOC,
DCE, VARAND, COM ARMARIOS, 1VG R$220MIL. AC
FINANC. TELS - 991919003986967550-30375200
CRECI9355J
LP255-IMPERDIVEL OTIMA
LOC, LINDO APTO C55M,
2QTS, STE, WC SOC, COZ,
SL 2AMB,VARANDA, ARMARIOS, SL DE FESTA, ELEV, PISCINA, PLAY, 1VG R$280MIL.
F-991919003-98696755030375200 CRECI9355J
LP304-ATRENCAO! APTO
PROXI DE TUDO, EDF YOKOHAMA COM 80M, 3QTS,
1 SIT, SL 2AMB, COZINHA,
WC SOC, VARAND, DCE,
ARMARIOS NA COZIN, ELEV, SL FESTA, 2VG R$ 410
MILAC. FINANC, MARQUE
SUA VISITA. F-991919003986967550-30375200

LP255-IMPERDIVEL OTIMA
LOC, LINDO APTO C55M,
2QTS, STE, WC SOC, COZ,
SL 2AMB,VARANDA, ARMARIOS, SL DE FESTA, ELEV, PISCINA, PLAY, 1VG R$280MIL.
F-991919003-98696755030375200 CRECI9355J
LP304-ATRENCAO! APTO
PROXI DE TUDO, EDF YOKOHAMA COM 80M, 3QTS,
1 SIT, SL 2AMB, COZINHA,
WC SOC, VARAND, DCE,
ARMARIOS NA COZIN, ELEV, SL FESTA, 2VG R$ 410
MILAC. FINANC, MARQUE
SUA VISITA. F-991919003986967550-30375200

CASA AMARELA
LP3191 IMPERDIVEL APTO
COM 90M, 3QTS, STE, VAR,
SLAA P/ 02 AMB, WC SOC,
DCE, TODO COM ARMARIOS, DECORADO, 1 VG, LAZER COMPLETO, ELEV, R$
530 MIL AC. FINAC, MARQUE SUA VISITA, LIGAR
TELEFONES:991919003/
9869675550/30375200 CRCI
9355J
LP3232-EXCELENT OPORTUN P MORAR APTO 130M,
TODO DECORADO, 3QTS,
3SUIT, VARANDA, COZINH,
SL P2 AMB, WC SOC, DCE,
AMARIO, 2 VAGAS, ELEVAD,
LAZER COMPL, R$ 760 MIL,
AC. FINANC. F-99191900398696755030375200 CRECI
9355J
OPORTUNIDADE APARTAM
COM 70 M, ANDAR ALTO,
NASCENTE, SALA P/02 AMB,
3 QTS, STE, WC SOC, WC
DE SERV, TODO COM ARMARIOS, COZ, 1 VG, ELEV,
LAZER COMPLETO, R$ 460
MIL, ACEIT. FINAC, FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP3191 IMPERDIVEL APTO
COM 90M, 3QTS, STE, VAR,
SLAA P/ 02 AMB, WC SOC,
DCE, TODO COM ARMARIOS, DECORADO, 1 VG, LAZER COMPLETO, ELEV, R$
530 MIL AC. FINAC, MARQUE SUA VISITA, LIGAR
TELEFONES:991919003/
9869675550/30375200 CRCI
9355J

Classificados

2 Veículos

LP3232-EXCELENT OPORTUN P MORAR APTO 130M,
TODO DECORADO, 3QTS,
3SUIT, VARANDA, COZINH,
SL P2 AMB, WC SOC, DCE,
AMARIO, 2 VAGAS, ELEVAD,
LAZER COMPL, R$ 760 MIL,
AC. FINANC. F-99191900398696755030375200 CRECI
9355J
OPORTUNIDADE APARTAM
COM 70M, ANDAR ALTO,
NASCENTE, SALA P/02 AMB,
3QTS, STE, WC SOC, WC
DE SERV, TODO COM ARMARIOS, COZ, 1VG, ELEV,
LAZER COMPLETO, R$ 460
MIL, ACEIT. FINAC, FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

CASA FORTE
LP224 APT COM89M, 2QTS,
SUITE, SLP/02 AMB, COZ,
WC SOCIAL, DCE, TODO
COM ARMARIOS, 1VG, SL
FESTA, ELEV, R$ 330MIL, AC.
FINC, MARQUE SUA VISITA
COM OS NOSSOS CORRETORES, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP346 OPORTUNIDADE APTO COM 90M, 3QTS, SUITE,
VARAND, SALA P/ 02 AMB,
COZ, DCE, AREA DE SERV,
WC SOC, TODO COM ARMARIOS, 2VGS, R$285MIL,
AC FINAC, MARQUE SUA
VISITA COM NOSSOS CORRETORES LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP372-OPORTUND, APTO
COM OTIMA LOCALIZ, 105
M, 3QTS, 2SUIT, WC SOCI,
VARAND, COZINHA, SALAP
2AMB, DCE, TODO COM
ARMARIOS, 2VG, ELEV, LAZER COMPL, R$785MIL, AC
FINANC. TELS - 999955055986967550-30375200 CRECI
9355J
LP372-OPORTUND, APTO
COM OTIMA LOCALIZ, 105
M, 3QTS, 2SUIT, WC SOCI,
VARAND, COZINHA, SALAP
2AMB, DCE, TODO COM
ARMARIOS, 2VG, ELEV, LAZER COMPL, R$785MIL, AC
FINANC. TELS - 999955055986967550-30375200 CRECI
9355J
LP224 OPORTUNIDADE UNICA COM89M, 2QTS, SUITE, SLP/02 AMB, COZ, WC
SOCIAL, DCE, TODO COM
ARMARIOS, 1VG, SL FESTA,
ELEV, R$ 330MIL, AC. FINC,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO – SINDIMÓVEIS/PE, CNPJ. 11.018.827/0001-49, CONVOCA OS
INTEGRANTES DA CATEGORIA PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, A REALIZARSE NA SEDE SOCIAL À AVENIDA VISCONDE SUASSUNA, 517 – BAIRRO DE SANTO
AMARO – RECIFE/PE, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022, ÀS 16h, EM 1ª (PRIMEIRA)
CONVOCAÇÃO, E EM 2ª (SEGUNDA) CONVOCAÇÃO PARA ÀS 16h30, COM QUALQUER
NÚMERO DE PRESENTES, OBSERVADA A SEGUINTE ORDEM DO DIA: I) LEITURA E
APROVAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 (BALANÇO PATRIMONIAL); II) LEITURA E
DISCUSSÃO PARA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021. RECIFE, 24 DE
MARÇO DE 2022 – LOURENÇO NOVAES DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI PRESIDENTE
AGRO PECUARIA CHORROCHÓ S/A. CNPJ 09.662.255/0001-94 NIRE 26300028239
RESUMO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022
Assembléia realizada às 09:00 (nove) horas do dia 23 (vinte e três) de março de 2022 (dois mil e vinte e dois) na
sede social, situada na Engenho Camorinzinho, S/N, Zona Rural, Água Preta/PE, Cep 55.550-000, compareceram
acionistas representando mais de 2/3 do capital social. A Assembléia foi presidida por Paulo César Mesquita Pinto
do Rego, que convidou para secretariar os trabalhos o Sr Augusto César Mesquita Pinto do Rego. Por
unanimidade, deliberou a assembléia o seguinte: 1. Aprovar a reativação da empresa perante a JUCEPE com a
reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a integrar a presente ata na forma do
Anexo I. 2. Eleger para o cargo de Diretora Presidente a Sra.. PATRÍCIA MESQUITA PINTO DO REGO SANTANA,
brasileira, empresária, casada, inscrita no CPF 039.353.084-18, portadora da Carteira de Identidade nº 5.165.813
SSP/PE, residente e domiciliada cito à Rua das Graças, nº 195, apt. 502, Graças, Recife/PE, CEP 52011-200.E
para o cargo de Diretor Vice-Presidente, fica eleito o Sr. AUGUSTO CÉSAR MESQUITA PINTO DO REGO,
brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF sob o nº 010.374.314-64, portador da Carteira de Identidade
nº 5.165.812 SSP/PE, residente e domiciliado cito à Rua Aquidaba, nº 70, Apt. 1104, Boa Viagem, Recife/PE,
CEP 51030-280. 2.1. Em ato contínuo, a nova Diretora Presidente a Sra. PATRÍCIA MESQUITA PINTO DO REGO
SANTANA e o Diretor Vice-presidente, o Sr AUGUSTO CÉSAR MESQUITA PINTO DO REGO declaram não
estarem impedidos de administrar à sociedade, nem de terem sido condenadas à pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os
efeitos da condenação, ou por nenhum crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil (Art. 53, IV, Decreto
número 1.800/96 e Art. 1.011, parágrafo 1º do Código Civil), valendo a presente ata como termo de posse nos
respectivos cargos. 2.2. Os diretores acima eleitos terão o prazo de 03 (três) anos para o exercício do presente
mandado, contados da presente data, conforme o Estatuto da empresa. 3. Aprovada a conversão e atualização do
valor do antigo capital, subscrito e integralizado, de Cr$ 1.054,307,00 (um milhão, cinquenta e quatro mil, trezentos
e sete cruzeiros) capital este conforme último arquivamento da sociedade em 04/02/1974 na JUCEPE, para Real
(R$), atual moeda corrente nacional, perfazendo o valor em R$ 383,38 (trezentos e oitenta e três reais e trinta e oito
centavos), totalmente subscrito e integralizado. 4. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos
necessários ao cumprimento das deliberações ora tomadas. Serão disponibilizadas aos cópias autenticadas
desta ata.Água Preta, 23 de março de 2022. Augusto César Mesquita Pinto do Rego secretário.

automóveis  motos e bicicletas
caminhões  outros

LP346 OPORTUNIDADE APTO COM 90M, 3QTS, SUITE,
VARAND, SALA P/ 02 AMB,
COZ, DCE, AREA DE SERV,
WC SOC, TODO COM ARMARIOS, 2VGS, R$285MIL,
AC FINAC, MARQUE SUA
VISITA COM NOSSOS CORRETORES LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP372-OPORTUND, APTO
COM OTIMA LOCALIZ, 105
M, 3QTS, 2SUIT, WC SOCI,
VARAND, COZINHA, SALAP
2AMB, DCE, TODO COM
ARMARIOS, 2VG, ELEV, LAZER COMPL, R$785MIL, AC
FINANC. TELS - 999955055986967550-30375200 CRECI
9355J

ENCRUZILHADA
LP 243 -COM OTIMA LOCALIZ, C 63M, 2QTS, SAL
P2AMB, VARANDA, COZINH, A. SERV, WC SOCI, WC
SERV, TODO COM ARMAR.
1VG, R$240MIL AC. FINANC
F-991919003-98696755030375200 CRECI9355J
LP394 OPORTUNIDADE APTO COM OTIMA LOCALIZACAO COM111M, 3QTS,
1 STE, SALA P/ 2 AMB, VAR,
COZ, WC SOC, DCE, TODO COM ARMARIOS, 2
VAGAS, ELEVAD, R$280MIL,
AC. FINAC, LIGAR FONES:
986967550/30375200/991919
003 CRECI 9355J

ESPINHEIRO
LP232 - IMPERDIVEL APTO
C61M, 2 QTS, 1SUIT, WC
SOC, COZINHA,AREA SERV,
SL 2AMB, ARMARIOS, 1VG,
LAZER COMPLET, R$ 320
MIL, AC. FINANC, MARQUE
SUA VISITA COM NOSSOS
CORRETORES. LIGAR TELS9919190003-98696755030375200 CRECI9355J
LP 306 APT COM 160M, 3
QTS, SUITE, VAR, COZ, SLP/
02AMB, WC SOC, DCE, ELEVADOR,PISCINA, SALÃO
DE FESTA, PLAY, 1VG, R$
700 MIL OU ALUGUEL DE
4MIL COM AS TAXAS, AC.
FINAC, MARQUE SUA VISITA COM OS NOSSOS
CORRETORES, APTO DESOCUPADO, LIGAR FONES:
986967550/991919003/30375
200 CRECI 9355J
LP3200-OPORTUNID, APTO
COM 107M, 3QTS, 1SUIT,
VARAND, SALA P2AMB, COZINHA, DCE, 2VAGAS, ELEV,
IMPERDIVEL R$395MIL, AC.
FINANC. TELS-991919003986967550-30375200 CRECI
9355J

3 Oportunidades

LP3249 IMPERDIVEL OPORTUNIDADE UNICA, APTO
MUITO BEM LOCALIZADO
COM103M, 3 QTS, SUITE,
SLP/02AMB, WC SOC, DCE,
COZ, AREA DE SERV, PORCELANATO, TODO COM
ARMARIOS, 2VGS, ELEV, SALAO DE FESTA, R$350MIL,
AC. FINAC, LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP232 - IMPERDIVEL APTO
C61M, 2 QTS, 1SUIT, WC
SOC, COZINHA,AREA SERV,
SL 2AMB, ARMARIOS, 1VG,
LAZER COMPLET, R$ 320
MIL, AC. FINANC, MARQUE
SUA VISITA COM NOSSOS
CORRETORES. LIGAR TELS9919190003-98696755030375200 CRECI9355J
LP306 EXCELENTE OPORTUNIDADE PARA MORAR
COM 160M, 3QTS, SUITE,
VAR, COZ, SLP/02AMB, WC
SOC, DCE, ELEV, PISC, SL
DE FESTA, PLAY, 1VG, R$
700 MIL OU ALUGUEL DE
4MIL COM AS TAXAS, AC.
FINAC, MARQUE SUA VISITA COM OS NOSSOS
CORRETORES, APTO DESOCUPADO, LIGAR FONES:
986967550/991919003/30375
200 CRECI 9355J
LP3200-OPORTUNID, APTO
COM 107M, 3QTS, 1SUIT,
VARAND, SALA P2AMB, COZINHA, DCE, 2VAGAS, ELEV,
IMPERDIVEL R$395MIL, AC.
FINANC. TELS-991919003986967550-30375200 CRECI
9355J
LP3249 IMPERDIVEL OPORTUNIDADE UNICA, APTO
MUITO BEM LOCALIZADO
COM103M, 3 QTS, SUITE,
SLP/02AMB, WC SOC, DCE,
COZ, AREA DE SERV, PORCELANATO, TODO COM
ARMARIOS, 2VGS, ELEV, SALAO DE FESTA, R$350MIL,
AC. FINAC, LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

GRACAS
LP215 OPORTUNIDADE APTO NOVO COM OTIMA
LOCALIZ.33M,QUARTO,
SALA, COZ, WC SOC, MOBILIADO, 1 VAGA, ELEV, PIS,
SL FESTA, PLAY, R$ 200MIL,
AC FINAN, OU ALUGUEL
R$ 1. 800, 00 COM TAXAS,
LIGAR FONES - 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

 empregos  negócios
 locadoras  outros

LP225-IMPERDIVEL OPORTUNID. APTO COM OTIMA
LOCALIZA. C/ 83 M, QTS,
DCE, 1VARAND, WC COC,
COZINH, SALA P2AMB, 1
VG, TODO COM ARMARIO
ELEV, PISCINA, SAL FESTA,
PLAY R$350MIL, MARQUE
SUA VISITA. F-999184740986967550-30375200 CRECI
9355J
LP 3151 OPORTUNIDADE
APTO COM 91 M, 3 QTS,
SUITE, WC SOCIAL, SLP/02
AMB, PORCELANATO COZ,
TODO COM ARMARIOS E
DECORADOS, 1VG ELEV,
R$ 229 MIL, ACEIT. FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP3248 - OTIMA LOCALIZ,
APTO DE AREA UTIL 85M
C/ 3 QTS, 1SUIT, VARAND,
TODO COM ARMARIOS,
SALAC2AMB, DCE, PISC, SL
FESTA, PLAY, 2VG, AC FINANC, R$ 640 MIL LIGAR
F-991919003-98696755030375200 CRECI9355J
LP3282-OPORTUNIDADE
APTONASCENTE C/ 106 M,
3QTOS, SUIT,WC SOC, DCE,
COZINHA, SL P2AMB, VARANDA, DECORADO, TODO COM ARMARIOS, 1VG,
ELEV, SL FESTA, PLAY, R$ 420
MIL AC. FINANC, LIGAR F991919003-98696755030375200 CRECI9355J
LP379 IMPERDIVEL OPORTUNIDADE APTO TOTALMENTE NASCENTE COM
133M, 3QTS, 1STE, SL P / 02
AMB, VARAND, COZ, DCE,
TODO COM ARMARIOS,
WC SOCIAL, 1VG, ELEV, R$
350MIL, ACEIT. FINAC, MARQUE SUA VISITA FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
OPORTUNIDADE UNICA
NO CORACAO DAS GRACAS, APTO COM 130M, 3
QTS, 1 SUITE, SL P/ 02AMB,
VAR, COZ, AREA DE SERV,
WC SOC, DCE, TODO C/
ARMARIOS, 1VG, ELEV, R$
350 MIL, AC. FINAC, FONES:
30375200991919003/986967
550 CRECI9355J
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VHUYHQWLDFRPR%DQFR%UDGHVFR6$UHIHUHQWHDRLPyYHOFDUDFWHUL]DGRFRPR$SDUWDPHQWRQGR(GLItFLR
6DLQW/~FLDVLWXDGRQD5XD%DUmRGH,WDPDUDFiQ(VSLQKHLUR5HFLIH3(&(3±MXQWDPHQWHFRP
RV MXURV FRQYHQFLRQDLV DV SHQDOLGDGHV RV HQFDUJRV OHJDLV LQFOXVLYH WULEXWRV H FRQWULEXLo}HV FRQGRPLQLDLV
LPSXWiYHLVDRVLPyYHLVDOpPGDVGHVSHVDVGHFREUDQoDLQFOXLQGRVHDVGLOLJrQFLDVGHQRWLILFDo}HVSURFHGLGDVSHOR
5HJLVWURGH7tWXORVH'RFXPHQWRVGD&LGDGHGR5HFLIHHDVGDVSXEOLFDo}HVGHVWHHGLWDOEHPFRPRRVHQFDUJRV
GRDOXGLGRFRQWUDWRTXHYHQFHUHPQHVWHSHUtRGRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRVLQWLPDGRV)UDQFLVFR(GXDUGR$UUXGD'H
0HOR&DYDOFDQWL(-HDQH*RPHV'H0HOR&DYDOFDQWL)LTXHPRVLQWLPDGRVDGYHUWLGRVGHTXHRQmRFXPSULPHQWRGD
UHIHULGDREULJDomRQRSUD]RRUDHVWLSXODGRHQVHMDUiRGLUHLWRGHFRQVROLGDomRGDSURSULHGDGHSOHQDGRLPyYHOHP
IDYRUGRFUHGRUILGXFLiULR%DQFR%UDGHVFR6$QRVWHUPRVGRDUWGD/HL)HGHUDOQ5HFLIH3(
GHPDUoRGH5REHUWR/~FLR'H6RX]D3HUHLUD2ILFLDOGH5HJLVWUR
.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 2.ª REGIÃO
EDITAL DE AVISO DE ELEIÇÃO
Convocação para registro de chapa eleitoral da eleição para funções de conselheiros regionais titulares e
suplentes do Conselho Regional de Biomedicina da 2.ª Região – Quadriênio 2022/2026.
O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 2.ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais
e regimentais que lhe confere a Lei nº 6.684/79, modificada pela Lei nº 7.017/82, ambas regulamentadas pelo
Decreto nº 88.439/83, torna público que será realizada eleição para Conselheiros Regionais Titulares e
Suplentes do Conselho Regional de Biomedicina da 2.ª Região (CRBM2) e Estados jurisdicionados: Bahia,
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, que deverão compor o
plenário do CRBM-2 para o quadriênio que terá início em 07/10/2022 e término em 06/10/2026. A eleição se dará
em conformidade com os termos do artigo 20 do Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983, bem como de acordo
com a redação estabelecida na Resolução nº 119, de 31 de março de 2006, publicada no D.O.U., seção 1, página
70, em 06/06/2006 e demais modificações, Resolução nº 237, de 05 de dezembro de 2013, publicada no D.O.U.,
seção 1, página 62, em 09/01/2014 e, Instrução Normativa nº 02, de 08 de outubro de 2015. Por conseguinte, faz
saber que serão recebidas as inscrições de registros de chapa para Conselheiros Titulares e Suplentes, no
período de 25 de março a 08 de abril de 2022. As inscrições de registro de chapas obedecerão à legislação e
regulamentos que norteiam o processo eleitoral e serão realizadas, mediante protocolo, exclusivamente na sede
do Conselho Regional de Biomedicina da 2.ª Região, na Rua Gervásio Pires, nº 1075, bairro de Soledade,
Recife-PE, CEP: 50.050-070, telefone: (81) 3222-3200, no horário das 09:00 às 17:00 horas. O Conselho
Regional de Biomedicina da 2.ª Região enviará ofício às Delegacias Regionais, via e-mail e por SEDEX,
encaminhando cópia deste edital. As apurações serão realizadas logo após o encerramento das votações na
sede do Conselho Regional de Biomedicina da 2.ª Região. Todo profissional que atenda à legislação específica
poderá concorrer ao pleito eleitoral 2022/2026. Nos termos do Regulamento Eleitoral Padrão (REP), o voto é
obrigatório a todos os profissionais biomédicos inscritos no Conselho Regional de Biomedicina da 2.ª Região,
sendo, no entanto, facultado exercer o referido direito na sede do CRBM-2 ou por correspondência. A Comissão
Eleitoral encarregar-se-á do processo eleitoral, bem como atenderá a todos os interessados de acordo com a
legislação pertinente, cumprindo o REP e demais modificações, além das condições para o exercício do direito a
voto e de ser votado, podendo ainda baixar normas complementares quando necessário ao cumprimento do
pleito eleitoral. Recife-PE, 24 de março de 2022. DJAIR DE LIMA FERREIRA JÚNIOR. Presidente do CRBM-2
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4 Diversos

 comunicados  serviços
profissionais  outros

LP215 OPORTUNIDADE APTO NOVO COM OTIMA
LOCALIZ.33M,QUARTO,
SALA, COZ, WC SOC, MOBILIADO, 1 VAGA, ELEV, PIS,
SL FESTA, PLAY, R$ 200MIL,
AC FINAN, OU ALUGUEL
R$ 1. 800, 00 COM TAXAS,
LIGAR FONES - 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

OPORTUNIDADE UNICA
NO CORACAO DAS GRACAS, APTO COM 130M, 3
QTS, 1 SUITE, SL P/ 02AMB,
VAR, COZ, AREA DE SERV,
WC SOC, DCE, TODO C/
ARMARIOS, 1VG, ELEV, R$
350 MIL, AC. FINAC, FONES:
30375200991919003/986967
550 CRECI9355J

LP225-IMPERDIVEL OPORTUNID. APTO COM OTIMA
LOCALIZA. C/ 83 M, QTS,
DCE, 1VARAND, WC COC,
COZINH, SALA P2AMB, 1
VG, TODO COM ARMARIO
ELEV, PISCINA, SAL FESTA,
PLAY R$350MIL, MARQUE
SUA VISITA. F-999184740986967550-30375200 CRECI
9355J

LP3138-APTO IMPERDÍVEL,
OPORTUNID, APTO 112M,
3QTS, SUIT, VARANDA, SL
P2AMB, COZINHA, DCE,
WC SOC, TODO COM ARMARIOS, 1VG, ELEV, PISCINAR$310MIL, AC. FINANC.
F-991919003-98696755030375200 CRECI9335J
LP349 OPORTUNIDADE UNICA OTIMO APTO, COM
77M, 3QTS, SUITE, SLP/02
AMB, COZ, WC SOC, VAR,
ARMARIOS NA COZ E
WCS, 1VG, PISC, SL FESTA,
PLAY, R$340MIL, AC. FINAC,
MARQUE SUA VISITA COM
NOSSOS CORRETORES LIGAR TELEFONES: 30375200/
986967550/991919003
CRECI 9355J

LP 3151 OPORTUNIDADE
APTO COM 91 M, 3 QTS,
SUITE, WC SOCIAL, SLP/02
AMB, PORCELANATO COZ,
TODO COM ARMARIOS E
DECORADOS, 1VG ELEV,
R$ 229 MIL, ACEIT. FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP3248 - OTIMA LOCALIZ,
APTO DE AREA UTIL 85M
C/ 3 QTS, 1SUIT, VARAND,
TODO COM ARMARIOS,
SALAC2AMB, DCE, PISC, SL
FESTA, PLAY, 2VG, AC FINANC, R$ 640 MIL LIGAR
F-991919003-98696755030375200 CRECI9355J
LP3282-OPORTUNIDADE
APTONASCENTE C/ 106 M,
3QTOS, SUIT,WC SOC, DCE,
COZINHA, SL P2AMB, VARANDA, DECORADO, TODO COM ARMARIOS, 1VG,
ELEV, SL FESTA, PLAY, R$ 420
MIL AC. FINANC, LIGAR F991919003-98696755030375200 CRECI9355J
LP379 IMPERDIVEL OPORTUNIDADE APTO TOTALMENTE NASCENTE COM
133M, 3QTS, 1STE, SL P / 02
AMB, VARAND, COZ, DCE,
TODO COM ARMARIOS,
WC SOCIAL, 1VG, ELEV, R$
350MIL, ACEIT. FINAC, MARQUE SUA VISITA FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

MADALENA

PARNAMIRIM
LP337 OPORTUNIDADE APTO COM101M, 3QTS, WC
SOCIAL, DCE, SL P/02 AMB,
COZ, VAR, 2VG, ARMARIOS,
ELEVAD, R$ 395 MIL, ACEIT.
FINAC, FONES: 991919003/
30375200/986967550 CRECI
9355J
LP377 OTIMA OPORTUNIDADE APTO A 500M DO
PARQUE DA JAQUEIRA C/
180M, TENDO 3QTS, SUITE,
CLOSET, SLP/04 AMB, COZ,
WC SOC, DCE, TODO C/
ARMARIOS, ELEVAD, NASCENTE, SL FESTA, PLAY R$
750 MIL, AC. FINAC FONE
86967550/991919003/303752
00 CRECI 9355J

ROSARINHO
LP326 OPORTUNIDADE IMPERDIVEL APTO DECORADO COM 112 M, 3 QTS, 2
STE, CLOSET, VAR, DCE, SL,
02 AMB, WC SOC, TODO
COM ARMARIOS, 1 VAGA,
LAZER COMPLETO, R$ 720
MIL AC. FINAC, TELEFONES:
986967550/30375200/991919
003 CRECI 9355J

LP328-APTO COM OTIMA
LOCALIZ, 106M, 3QTS, STE,
WC SOC, DCE, SLP2AMB,
COZ, VARAND, TODO C/
ARMARIOS, ELEVAD, LAZER
COMPL, 2VG, R$630MIL, AC.
FINANC. MARQUE UMA
VISITA COM NOSSOS CORRETORES. TELS-991919003986967550-30375200 CRECI
9355J
LP4116-OPRTUNID. OTIMA
LOCALIZ. APTO COM 128
M, 4QTS, 2SUIT, SALP2AMB,
VARAND, COZINH,WC SOCIAL., DEC, TODO COM
ARMARIOS, 2 VGS, LAZER
COMP. MARQUE SUA VISITA
r$ 780MIL, AC. FINANCI. F991919003-98696755030375200 CRECI9355J
LP326 OPORTUNIDADE IMPERDIVEL APTO DECORADO COM 112 M, 3 QTS, 2
STE, CLOSET, VAR, DCE, SL,
02 AMB, WC SOC, TODO
COM ARMARIOS, 1 VAGA,
LAZER COMPLETO, R$ 720
MIL AC. FINAC, TELEFONES:
986967550/30375200/991919
003 CRECI 9355J
LP328-APTO COM OTIMA
LOCALIZ, 106M, 3QTS, STE,
WC SOC, DCE, SLP2AMB,
COZ, VARAND, TODO C/
ARMARIOS, ELEVAD, LAZER
COMPL, 2VG, R$630MIL, AC.
FINANC. MARQUE UMA
VISITA COM NOSSOS CORRETORES. TELS-991919003986967550-30375200 CRECI
9355J
LP4116-OPRTUNID. OTIMA
LOCALIZ. APTO COM 128
M, 4QTS, 2SUIT, SALP2AMB,
VARAND, COZINH,WC SOCIAL., DEC, TODO COM
ARMARIOS, 2 VGS, LAZER
COMP. MARQUE SUA VISITA
r$ 780MIL, AC. FINANCI. F991919003-98696755030375200 CRECI9355J

TAMARINEIRA
LP358-OPORTUNID DE UM
EXCELENT APTO C130M, 3
QTS, STE, WC SOC, SALA
P3AMB, COZINHA, A DE
SERV, DCE, VARAND, TODO
COM ARMARIO, 2VG LIVRES, ELEV, LAZER COMP,
R$ 780 MIL, ACEIT FINANC,
MARQUE SUA VISITA. F991919003-98696755030375200 CRECI99355J

&$57Ï5,2 '2 5(*,6752 *(5$/ '( ,0Ï9(,6 '2 &$%2 '( 67 $*267,1+23(
2),&,$/ ,/'()21)2 7255(6 '( 6È
Rua Dr. Antônio de Souza Leão nº188 – Cabo de Santo Agostinho-PE.

EDITAL DE INTIMAÇÃO (prazo de 15 dias)
INTIMA: ('$ *5$&( 52&+$ 6,/9$ &3) 1 
,/'()2162 7255(6 '( 6È 2¿FLDO GR &DUWyULR GR 5HJLVWUR *HUDO GH ,PyYHLV GD &RPDUFD GR &DER GH 6DQWR
$JRVWLQKR (VWDGR GH 3HUQDPEXFR HP YLUWXGH GD OHL HWF )$= 6$%(5 a todos quanto o presente EDITAL
DE INTIMAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, especialmente a ('$ *5$&(
52&+$ 6,/9$, brasileira, solteira, empresária, RG n° 3.644.968 - SDS/PE e &3) Q , residente
e domiciliada na Rua Cais de Santa Rita / PE, que, por força do Instrumento de Financiamento para Aquisição
de Imóveis e Constituição de Alienação Fiduciária e outras avenças n° 751445, do art. 45 da Lei. 11.795/08 de
08.10.2008 e art. 23, combinado com o artigo 38 da Lei 9.514 de 20.11.1997, datado de 10.12.2014, tendo como
objeto o seguinte imóvel: 6DOD &RPHUFLDO Q , localizada no sétimo pavimento na Torre 06, do &21'20Ë1,2
1292 081'2 (035(6$5,$/, situado no Loteamento Praia do Paiva, deste Município, com uma área privativa de 50,13 m2, área total de 143,69 m2 e área comum pró indiviso de 93,56 m2 e uma fração ideal de terreno e coisas comuns de ; composta por. 01 (uma) sala e 01 (um) WC privativo., registrado na 0DWUL
FXOD Q , estando inadimplente com o pagamento de parcelas; o Credor Fiduciário %$1&2 %5$'(6&2
6$, inscrito no &13- Q , sediado em Osasco - SP, ingressou com o procedimento previsto na
OHL  WHQGR VLGR SHORV 2¿FLDLV GRV 5HJLVWURV GH ,PyYHLV H 7tWXORV H 'RFXPHQWRV +LSRWHFDV FHUWL¿FDGR TXH
D GHYHGRUD ¿GXFLDQWH DFLPD LQGLFDGD HVWi HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR, pelo que 38%/,&2 2 35(6(1
TE EDITAL para que, nos termos do artigo 26, parágrafo 7° da Lei 9.514/97 e suas alterações, VHMD D PHVPD
LQWLPDGD SDUD TXLWDU RV YDORUHV GDV SDUFHODV YHQFLGDV DWp D GDWD GR HIHWLYR SDJDPHQWR QR SUD]R GH 
TXLQ]H GLDV VRE SHQD GH FRQVROLGDomR GD SURSULHGDGH ¿GXFLiULD HP IDYRU GR &UHGRU. DADO e PASSADO
nesta cidade de Cabo de Santo Agostinho/PE, Cartório do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos Particulares, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu,
 D 2¿FLDO GR 5HJLVWUR *HUDO GH ,PyYHLV  VXEVW

FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS
AUTÔNOMOS DE CARGAS E BENS DA REGIÃO NORDESTE – FECONE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital, o presidente da FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS
AUTÔNOMOS DE CARGAS E BENS DA REGIÃO NORDESTE - FECONE, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, CONVOCA todos os sindicatos representantes da categoria dos transportadores rodoviários autônomos de
cargas, Art. 1º, dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e
Sergipe, para participarem da ELEIÇÃO, Art. 31 do Conselho de Administração. á ser realizada no dia 07 de MAIO de
2022, às 09h00 em primeira convocação e às 10h00 em segunda e última convocação, no endereço sito Rua Francisco
Peregrino Montenegro, 83, Jaguaribe, João Pessoa/PB, CEP: 58015-220, para Registro de chapas Art. 37, será na sede
da FECONE nos horário das 08h00 as 11h30m e das 13h30m as 17h30m no horário, prazo para registro art.39 será de 20
dias a contar da publicação do referido edital; a eleição da nova Diretoria será para um mandato de cinco anos a partir de
07 de maio de 2022 a 26 de abril de 2027 (data da fundação)para escolha de cargos de Presidente, Vice Presidente,
Diretor Secretario, Diretor Financeiro, Conselho Fiscal e respectivos suplentes; Delegado Representantes. O processo
eleitoral será regido pelas normas do estatuto em vigor. João Pessoa, 17 de março de 2022. Eduardo de Oliveira e Silva –
Presidente. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: na forma do art. 23, do estatuto da entidade, o Presidente, CONVOCA
todos sindicatos filiados representantes da categoria dos transportadores rodoviários autônomos de cargas e bens
(caminhoneiros autônomos), dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte e Sergipe, que deverão se fazer presentes por meio de seus respectivos representantes, apto a votar,
para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 07 de maio de 2022, às 07h00 em primeira
convocação, com a maioria dos sócios, e às 08h00 em segunda e última convocação, com qualquer número de
sócios presentes, na Rua Francisco Peregrino Montenegro, n° 83, Jaguaribe, João Pessoa/PB, CEP: 58015-220, para
tratar da seguinte ordem do dia: a) Aprovação da prestação de contas do exercício 2021 e da Diretoria Executiva b)
Aprovar a previsão orçamentária para o exercício 2023, c) Outros assuntos. João Pessoa-PB, 17 de março de
2022. Eduardo de Oliveira e Silva Presidente da FECONE.

Classificados

Folha de Pernambuco
LP358-OPORTUNID DE UM
EXCELENT APTO C130M, 3
QTS, STE, WC SOC, SALA
P3AMB, COZINHA, A DE
SERV, DCE, VARAND, TODO
COM ARMARIO, 2VG LIVRES, ELEV, LAZER COMP,
R$ 780 MIL, ACEIT FINANC,
MARQUE SUA VISITA. F991919003-98696755030375200 CRECI99355J

OTIMA OPORTUNIDADE APTO COM 100 M, 3QTS, 2SUITES,
SLP/02 AMB, COZ, WC SOCIAL,
DCE, TDO COM ARMARIOS,
ELEV,AD R$ 280 MIL, AC. FINAC,
F:991919003/ 986967550/30375200
CRECI 9355J
OTIMO APTO COM65M, 3QTS,
SUITE, SL P/02 AMB, WC SOC,
VAR, COZ, 1VG, R$220MIL, AC,
FINAC, TELEFONES: 991919003/
986967550/30375200CRECI 9355J

TORRE
LP 3109 OPORTUNIDADE
APARTAMENTO COM 110
M, 3 QUARTOS, SUITE, VARANDA, SLP/02 AMB, COZ,
ARMARIOS, WC SOC, DCE,
1 VAGA, ELEV, R$ 295MIL AC.
FINAC, FONES: 30375200/
986967550/991919003 CRECI
9355J

LP342-OTIMA LOCALIZ. OPORTUNID APARTAMENTOO C/ 75 M, 3 QTS, 1SUIT,
VARANDA, SL 2 AMB, COZIN, WC SOCIAL,WC SERV,
TODO COM ARMARIO, 1
VAGA, ELEVAD, SL FESTA,
QUADRA, PLAY, R$375MIL,
AC. FINANCIAMENT. TELS991919003-9869755030375200 CRECI9355J

1

IMÓVEIS

Apartamentos
Alugam-se

Recife, quinta-feira, 24 de março de 2022
RIO DOCE
ALUGO APARTAMENTO 3
QTS, SL DE JANTAR,SUITE,
MOVEIS PLANEJADOS, C/
GARAGEM E SEGURO, NA 4
ETAPA, PERTO DE TUDO,
INCLUSIVE DE PARADA DE
ONIBUS. TRATAR DIR PROPRIETARIO. LIGAR FONE988964651

1

IMÓVEIS

Casas

Alugam-se

RIO DOCE
CASA P/ALUGAR RIO DO CE
1ETAPA PERTO DA FEIRA TER.
SLA, 2 QTS (1STE) WC. COZ.
AREA DE SERV. GAR. (1000REAIS)
F. 985668947
CASA P/ALUGAR RIO DO CE
1ETAPA PERTO DA FEIRA TER.
SLA, 2 QTS (1STE) WC. COZ.
AREA DE SERV. GAR. (1000REAIS)
F. 985668947

15

2

VEÍCULOS

Volkswagen
Vendem-se
FUSCA
ANO73 FUSCA AMARELO
7MILA VENDA F985668947

STN - SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE S.A
RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO
Aos acionistas: AAdministração da STN - Sistema de Transmissão Nordeste S/A, em atendimento às disposições legais
e estatutárias pertinentes, apresenta as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício de 2021, com o devido parecer dos auditores
independentes. Toda a documentação relativa às contas ora
apresentadas está à disposição dos senhores acionistas, aos
quais a Diretoria terá o prazer de prestar eventuais esclarecimentos. As Demonstrações Financeiras apresentadas estão
em conformidade com o padrão contábil estabelecido pelo International Accounting Standards Boards – IASB, de acordo
com a Lei 11.638/07, incluindo os pronunciamentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A Companhia: A
STN - Sistema de Transmissão Nordeste S/A tem como objeto social principal a prestação de serviços de planejamento,
implantação, construção, operação e manutenção de instalações de transmissão de energia elétrica, incluindo os serviços
de apoio e administrativos, programações, medições e demais
serviços necessários à transmissão de energia elétrica. Por
meio do Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 005/2004-ANEEL, datado de 18
de fevereiro de 2004, celebrado com a União, por intermédio
daAgência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), foi outorgada
à Companhia a concessão de serviço de transmissão de energia elétrica, pelo prazo de 30 anos, que consiste na implantação, manutenção e operação da linha de transmissão em 500
kV, Teresina II - Sobral III C2, com origem no estado do Piauí
e término no estado do Ceará, com extensão de 334 km e Sobral III - Fortaleza II C2, no estado do Ceará, com extensão de
212 km. Após o seccionamento da LT Sobral III – Fortaleza II
C2, o incremento de 40 Km de LT para interligação com a SE
Pecém II, e a energização da citada SE em abril de 2014, passou a existir uma nova configuração com duas LTs, quais sejam,

a LT Sobral III – Pecém II e a LT Pecém II – Fortaleza II. Em
2021, foi concluído o Seccionamento da LT Teresina II-Sobral III,
para interligação com a SE Tianguá II, essa nova configuração
foi energizada em outubro/2021, passando a ser 2 LT´s: LT
Teresina II – Tianguá II e a LT Tianguá II – Sobral III o que
acrescentou 48 km de Linha de Transmissão a STN. Sistema
de Transmissão: As instalações de transmissão da STN integram a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, cuja
coordenação e controle da operação de transmissão de energia elétrica, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), é do Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS) - pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, entidade autorizada pelo Ministério de
Minas e Energia (MME). Os serviços de operação do sistema
de transmissão da Companhia são realizados pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), enquanto as atividades de manutenção das instalações elétricas são
executadas diretamente pela STN, tendo apresentado, no exercício, um bom desempenho operacional.
Disponibilidade da Linha de Transmissão
2021
2020
Dados operacionais:
Disponibilidade (%)
99,48
99,84
A disponibilidade representa a proporção entre a quantidade de
horas em que a linha se encontra disponível em um determinado período e o total de horas no período considerado. Pesquisa e Desenvolvimento - P & D: A STN, durante o ano de
2021 prosseguiu com o projeto intitulado “Desenvolvimento de
Cabeça de Série de dispositivo de detecção de desgaste ou
corrosão em hastes de ancoragem utilizadas no 1}estaiamento
de torres de linhas de transmissão de energia elétrica”, o qual
estava inserido no tema “Transmissão de Energia”. Ainda no
ano de 2021 a STN deu continuidade ao projeto intitulado “Inspeção com drones por meio do acoplamento eletrostático para
carregamento de baterias em voo e uso de aprendizagem de

Balanço patrimonial - 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais)
Notas 2021
2020
Notas 2021
Ativo
Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4 29.953 60.632 Fornecedores
765
Concessionária e permissionárias
5 15.530 16.399 Taxas regulamentares e setoriais 9 7.196
Concessionária e permissionárias
IR e contribuição social a recolher
2.551
- partes relacionadas
5 e 12
404
387 Outros tributos a recolher
860
Ativo de concessão
6 86.842 91.603 Dividendos a pagar
11 19.241
IR e contribuição social a recuperar
5.832 5.147 Outras obrigações
4.155
Outros tributos a recuperar
2.155 2.625 Total do passivo circulante
34.768
Serviços em curso
11.684 7.402 Não circulante
4.303 2.332
Outros ativos
IR e contribuição social diferidos 7 109.286
Total do ativo circulante
156.703 186.527
PIS e Cofins diferidos
8 60.091
Não circulante
Encargos regulatórios diferidos
19.489
Realizável a longo prazo
Provisão
para
contingências
10
876
Aplicações financeiras
28
28
848
Depósitos judiciais
1.283
714 Outras obrigações
Total do passivo não circulante
190.590
Concessionárias e permissionárias
Patrimônio
líquido
11
- outros créditos
5 1.693 1.693
374.447
Ativo financeiro setorial
35.243
- Capital social
158.194
Ativo de concessão
6 562.964 497.995 Reservas de lucros
532.641
85
517 Total do patrimônio líquido
Imobilizado
Total
do
passivo
e
Total do ativo não circulante
601.296 500.947
Total do ativo
757.999 687.474 patrimônio líquido
757.999

2020
830
6.841
7.656
676
3.714
19.717
97.954
21.602
17.819
876
848
139.099
374.447
154.211
528.658
687.474

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
Reserva de lucros
Capital
Incentivos Reservas de Lucros (prej.)
social Legal fiscais lucro a realizar acumulados
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019
355.746 52.777 18.700
25.049
- 452.272
Capitalização de reserva de incentivos fiscais 18.700
- (18.700)
Dividendos pagos
(25.049)
- (25.049)
Lucro líquido do exercício
135.436 135.436
Destinação do resultado:
Constituição de reserva legal
- 6.772
(6.772)
Constituição de reserva de incentivo fiscal
- 19.566
(19.566)
Dividendos mínimos obrigatórios
(32.166) (32.166)
Dividendos intercalares
(1.835) (1.835)
Dividendos adicionais propostos
75.097
(75.097)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
374.447 59.548 19.566
75.097
- 528.658
Dividendos pagos (Nota 11c)
(75.097)
- (75.097)
Lucro líquido do exercício
98.321 98.321
Destinação do resultado:
Constituição de reserva legal (Nota 111b)
- 4.916
(4.916)
Constit. reserva de incentivo fiscal (Nota 11b)
- 16.441
(16.441)
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 11c)
(19.241) (19.241)
Dividendos adicionais propostos (Nota 11c)
57.723
(57.723)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
374.447 64.464 36.007
57.723
- 532.641
Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
1. Contexto operacional: A STN - Sistema de Transmissão guir: Em relação a seus investimentos, não foram identificadas
Nordeste S.A. ( “STN” ou “Companhia”) foi constituída em 27 desvalorização subsequente dos mesmos, a Companhia mide outubro de 2003 como sociedade anônima de capital fe- tiga os riscos de volatilidade do mercado financeiro efetuando
chado, com sede na cidade do Recife na Praça Dr. Fernando aplicações em investimentos que possuem remuneração fixa,
Figueira, nº 30, sala 1103, Estado de Pernambuco, com o pro- tendo em vista seu perfil conservador. O negócio da Compapósito específico de exploração de linhas de transmissão de nhia apresenta receita previsível, reajustada pela IGP-m e de
energia elétrica, tendo como objeto social planejar, implantar, longo prazo, assegurada pelos modelos regulatórios do segconstruir, operar e manter instalações de transmissão de ener- mento de atuação, não apresentando risco de demanda. Desta
gia elétrica e serviços correlatos. Por se tratar de uma con- forma, a Administração da Companhia não considera que
cessionária de serviço público de transmissão de energia exista risco de realização de seus recebíveis. Com base na
elétrica, suas atividades são regulamentadas e fiscalizadas avaliação acima, em 31 de dezembro de 2021 e até a data de
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. A Com- emissão dessas demonstrações contábeis, não foram identifipanhia entrou em operação comercial em 1º de janeiro de cados impactos significativos aos negócios da Companhia que
2006. Os serviços de operação do sistema de transmissão e pudessem requerer divulgação. 2. Apresentação das demanutenção dos sistemas de proteção são realizados pela monstrações contábeis: As demonstrações contábeis, foram
CHESF, sob a supervisão e fiscalização da STN, enquanto os autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em
serviços de manutenção dos sistemas elétricos são realizados 14 de fevereiro de 2022. 2.1. Declaração de conformidade:
diretamente pela Companhia. Pelo Contrato de Concessão n° As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo
05/2004, de 18 de fevereiro de 2004, foi outorgada à Compa- apresentadas em conformidade com as práticas contábeis
nhia pela União, por intermédio da ANEEL - Agência Nacional adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contide Energia Elétrica, a concessão de serviço de transmissão das na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, inde energia elétrica, pelo prazo de 30 anos, compreendendo terpretações e orientações emitidas pelo Comitê de
as linhas de transmissão em 500 kV, Teresina II - Sobral III -C2, Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovadas pelo Consecom origem no Estado do Piauí e término no Estado do Ceará, lho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações
com extensão de 334 km e Sobral III - Fortaleza II - C2, no Es- relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente
tado do Ceará, com extensão de 212 km. A Receita Anual Per- elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utimitida (“RAP”) da concessionária é definida pelo poder lizadas pela Administração na sua gestão. 2.2. Adoção do Ofíconcedente, por meio da ANEEL e fixada anualmente, para cio circular CVM 04/2020: Em 1º de dezembro de 2020, a
períodos definidos como ciclos que compreendem os meses CVM divulgou o Ofício-Circular 04/20 que orienta quanto às
de julho a junho do ano posterior, por meio de Resoluções Ho- práticas contábeis introduzidas com a adoção do CPC 47 e do
mologatórias. De acordo com o contrato de concessão, a par- CPC 48 a serem observados pelas Companhias transmissotir de 16º ano de operação comercial a RAP será reduzida em ras de energia elétrica. Os principais aspectos são: (i) atribui50% do valor vigente no 15º ano até o final do prazo de con- ção de margens para o reconhecimento das receitas oriundas
das obrigações de performance de construção e de operação
cessão.
e manutenção; (ii) aplicação de taxa implícita de desconto do
Contrato de concessão
Prazo
Vigência
Vigência fluxo financeiro dos ativos contratuais da concessão, obtido
Número
(anos)
até
RAP (*) correção após a atribuição das respectivas margens (iii) segregação em
005/2004
30 18/02/2034
147.530
IGP-M rubrica especifica na demonstração de resultado da receita de
(*)Conforme Resolução Homologatória ANEEL 2.895/2021. O remuneração dos ativos da concessão; (iv) reconhecimento
contrato de concessão estabelece que a extinção das con- dos impactos da Revisão Tarifária Periódica (RTP). Em 31 de
cessões determinará a reversão ao poder concedente dos dezembro de 2020, a Companhia adequou suas práticas conbens vinculados ao serviço, procedendo-se aos levantamentos tábeis, revisitou as taxas de descontos do ativo contratual, em
e avaliações, bem como à determinação do montante da in- comparação com a prática anterior, e não identificou nenhum
denização devida às transmissoras, observados os valores e ajuste relevante no exercício corrente, relativo a exercícios anas datas de sua incorporação ao sistema elétrico. Diante disso, teriores, advindo dos aspectos mencionados, dado que desde
a Administração da Companhia infere que ao final do prazo de a adoção inicial do CPC 47, a STN já adotava margens tanto
concessão os valores residuais dos bens vinculados ao serviço na receita de construção quanto na receita de operação e maserão indenizados pelo poder concedente. A metodologia apli- nutenção. 2.3. Bases de preparação e apresentação: As decada à valorização desses ativos encontra-se explicitada em monstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo
Nota 6. 1. Contexto operacional--Continuação. 1.1. Impac- histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos do COVID 19 (Coronavirus) nos negócios da Compa- tos instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo
nhia: Diante da pandemia reportada pela Organização Mundial valor justo, quando requerido pelas normas contábeis. 2.4.
de Saúde (OMS) relacionada à difusão do Covid-19, a Com- Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações conpanhia adotou medidas de monitoramento e prevenção a fim tábeis foram preparadas e estão apresentadas em milhares
de proteger seus colaboradores e comunidades em que atua, de Reais (R$), que é a moeda funcional da STN. A moeda fune visando manter a continuidade operacional de suas linhas cional foi determinada em função do ambiente econômico pride transmissão, observando as recomendações das autorida- mário de suas operações. 2.5. Julgamentos, estimativas e
des sanitárias. Adicionalmente, foram avaliados os possíveis premissas contábeis significativas: A preparação das deimpactos em relação aos saldos contábeis, divulgados a se- monstrações contábeis exige que a Administração faça uso de

máquina para classificação automática de defeitos”, o qual está
inserido no tema “Transmissão de Energia”. O Projeto de Gestão 2019/21 foi finalizado em março de 2021 e iniciado Projeto
de Gestão 2021/2023, que está em execução e tem sua conclusão prevista para março de 2023. Conforme estabelece a
Resolução Normativa da ANEEL nº 754 de 13 de dezembro de
2016, as informações sobre o programa de pesquisa e desenvolvimento da empresa estão disponíveis, desde março de
2017, no portal eletrônico. Responsabilidade Socioambiental:
A Companhia, ciente de sua responsabilidade social, apoia iniciativas vinculadas não só ao desenvolvimento cultural, aos direitos das crianças e adolescentes, mas também ao
desenvolvimento dos esportes. Destarte, no intuito de cumprir
com seus compromissos, acima citados, incentivou: A – Lei
Rouanet. Fundação Demócrito Rocha – Coleção Terra Bárbara: Pesquisa, organização, edição e publicação de 10 (dez)
títulos inéditos da Coleção NOVATerra Bárbara. Cada livro traz
a história de um biografado, entre escritores, artistas plásticos,
atores, dramaturgos, quadrinistas, dançarinos, coreógrafos,
educadores etc. Os títulos serão distribuídos em todos os municípios do estado do Ceará, por meio de suas bibliotecas públicas, e em Fortaleza, também por meio de bibliotecas
comunitárias e acervos de interesse e acesso público. Relicário Produções Culturais e Editoriais Ltda – Baile do Menino
Deus: Trata-se de um filme do Auto de Natal escrito por Ronaldo Correia de Brito, em 1983, que leva ao palco figuras típicas da cultura popular nordestina, como o Mateus, o Jaraguá,
o bumba meu boi, ou os caboclinhos, embalados por canções
originais, inspiradas nos ritmos e nas tradições da região nordestina, apresentado por meio de apresentações na TV Globo
local e no Youtube em virtude da pandemia COVID-19. Fundação Bienal de São Paulo: Este projeto tem como objetivo
contribuir para ampliar o acesso da população brasileira à arte
e a seus conteúdos, abrindo oportunidades de diálogos entre
grupos e localidades diversos. É também objetivo desse pro-

jeto otimizar os recursos e esforços investidos na realização das
atividades, reduzir o distanciamento entre a sociedade e a produção artística nacional e internacional e reiterar o compromisso
da Fundação Bienal de São Paulo com a preservação da memória e a produção de conhecimento. B – FIA – Fundo Para
Infância e Adolescência. Conselho Municipal de Ferraz de
Vasconcelos - Lar Betânia: Trata-se da Instituição que realiza
o acolhimento de crianças e adolescentes, vítimas de abandono e maus tratos físicos e psíquicos, em situação de exploração, e do trabalho infantil, que foram afrontadas em seus
direitos básicos de sobrevivência que são encaminhados pelo
Fórum ou pelo Conselho Tutelar da cidade de Ferraz de Vasconcelos, no intuito de formar cidadãos, proporcionando a elas
experiências reparadoras. Fundo Municipal dos Direitos das
Crianças de ManduriO projeto visa atender crianças e adolescentes em situação de exclusão social, evitando que elas fiquem nas ruas enquanto os responsáveis estão trabalhando.
Objetiva atender 80 crianças e adolescentes por meio de atividades culturais, esportivas, raciocínio, lúdicas e alimentação,
ao mesmo tempo em que incentiva a escolarização. O atendimento ocorre de maneira continua, em período oposto ao escolar e adaptado a cada faixa etária e desenvolvimento físico,
psicológico e social. Fundo Estadual dos Direitos da Criança
e Adolescentes – CONDECA. Instituto Andre Franco Vive:
O Projeto Meio Ambiente, Artes e Letramento na Primeira Infância têm como objetivo atender na unidade do Instituto André
Franco Vive crianças entre quatro e seis anos em alto grau de
vulnerabilidade e violência, recém saídos da Creche, que não
contam com um atendimento educativo no contra turno escolar.
C – Lei de Incentivo ao Esporte. Confederação Brasileira
de Rúgbi: Temos aqui a associação responsável por divulgar
o esporte no Brasil. O rúgbi (do inglês “Rugby”) é extremamente
popular, sobretudo em países de colonização inglesa, e está
crescendo de forma bastante dinâmica em nosso país. Ressalte-se que, o Brasil detém atualmente a posição 42, segundo

o ranking da International Rugby Board (IRB). D - PRONON.
Santa Casa de Marilia: Aquisição de Equipamento de Videoendoscopia Respiratória com Fibra Ótica Flexível que possibilitará a realização de dois procedimentos VideoEndoscopia
Digestiva e Video Broncoscopia. E – PRONAS. IMIP: Programa
de Telerreabtilitação Multidisciplinar: estudo comparativo em pacientes com sequelas de acidente vascular cerebral. Avaliando
a não inferioridade da telerreabilitação em comparação aos resultados da reabilitação presencial em indivíduos com sequelas
pós Acidente Vascular Cerebral F - FUNDO DO IDOSO. Fundação Terra - Projeto Domus Christi: O projeto Domus Christi,
Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), criada em
1991, com a finalidade de oferecer moradia permanente e coletiva para idosos, acima de 60 anos de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade social, com diferentes necessidades
e graus de dependência, que não dispõem de condições para
permanecer na família. O acesso ao serviço também é garantido para idosos que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, em situações de negligência familiar ou
institucional, sofrendo abusos, maus tratos e outras formas de
violência, ou com a perda da capacidade de autocuidado. No
Domus Christi os idosos recebem cuidados e afeto, tendo atendimento médico, alimentação, higienização, fisioterapia, medicação, acompanhamento 24 horas, convívio social, além de
participar de atividades recreativas, eventos comemorativos e
passeios. Todos recebem um atendimento humanizado, propiciando um envelhecimento saudável e em condições dignas.
Atualmente o Domus Christi atende 26 idosos, que chegam a
ILPI por meio de demanda espontânea, residentes de Arcoverde ou cidades circunvizinhas. São também abrigados por
encaminhamento do Poder Judiciário e Ministério Público. Desempenho Econômico e Financeiro: Conforme o Contrato
de Concessão, a prestação do serviço de transmissão se faz
mediante o pagamento de ReceitaAnual Permitida, o que aconteceu a partir de 1º de janeiro de 2006, data da disponibilização

das instalações para a operação comercial, reajustada anualmente no mês de julho de cada ano, pela variação do IGPM,
sendo que, a partir do 16º ano de operação, a receita anual permitida será de 50% da vigente no 15º ano. No exercício de
2021, a Companhia obteve um Resultado Operacional de R$
116.536 mil (R$166.257 em 2020) e um Lucro Líquido, após a
provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, de R$ 98.321 mil (R$ 135.436 em 2020),
correspondente a R$ 496,57 (R$ 684,02 em 2020) por lote de
1.000 ações do capital social.
2021
2020
Liquidez Geral
3,36
4,33
Liquidez Corrente
4,51
9,46
Relação do Patrimônio Líquido/Ativo
0,70
0,77
Relação do Exigível Total /Ativo Total
0,25
0,20
Rentabilidade do Patrimônio Líquido
18,46% 25,62%
Relação Lucro Operacional/
Patrimônio Líquido
23,00% 31,69%
Margem EBITIDA (LAJIDA)
83,88% 88,59%
Desempenho Técnico-operacional: No exercício de 2021,
foram realizadas as manutenções contempladas no plano de
atividades de manutenção de instalações de transmissão prioritárias, ficando os indicadores de desempenho na faixa de
normalidade estabelecida no Relatório de Avaliação de Desempenho de Manutenção de Equipamentos – RAD, emitido pelo Operador Nacional do Sistema – ONS. Para
atendimento às condicionantes estabelecidas na Renovação da Licença de Operação RLO nº 505/2013, foi elaborado o Programa de Educação Ambiental com evidências
do total cumprimento das exigências. Finalmente, queremos
deixar consignados os nossos agradecimentos aos acionistas, empregados, colaboradores, seguradoras, agentes financeiros do setor elétrico, e a todos que direta ou
indiretamente colaboraram para o êxito das atividades da
Companhia. A Diretoria.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
Notas 2021
2020
Receita operacional líquida
13 146.057 189.086
Custos de operação
14 (13.719) (11.970)
Lucro bruto
132.338 177.116
Despesas operacionais, líquidas
14
Administrativas e gerais
(3.345) (3.298)
Pessoal
(3.396) (3.177)
Honorários da diretoria e conselho
de administração
(3.078) (3.132)
(9.819) (9.607)
Lucro antes do resultado financeiro
122.519 167.509
Receitas financeiras
1.572 2.172
Despesas financeiras
(7.556) (3.424)
Resultado financeiro
15 (5.984) (1.252)
Lucro antes dos impostos
116.535 166.257
Imposto de renda e contrib. social 16
Corrente
(6.883) (15.862)
Diferido
(11.331) (14.959)
(18.214) (30.821)
Lucro líquido do exercício
98.321 135.436
Demonstração do resultado abrangente
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
2021
2020
Lucro líquido do exercício
98.321 135.436
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
98.321 135.436
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
2021
2020
Fluxo de caixa das ativid. operacionais
Lucro antes do IR e contribuição social 116.536 166.257
Ajustes p/ reconc.o lucro ao caixa gerado
pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização
1
Valor residual das baixas do imobilizado
432
Encargos sobre emprést. e financiamentos
2.508
Encargos sobre debêntures
248
Rendimento sobre aplicaç. financeiras
(209)
116.968 168.805
Acréscimo (decréscimo) no ativo
Concessionárias e permissionárias
852
3.775
Ativo de concessão
(60.208) (24.202)
Ativo financeiro setorial
(35.243)
Tributos e contribuições sociais
(215)
(944)
Serviço em curso
(4.282) (3.151)
Outros ativos
(2.540) (1.022)
(101.636) (25.544)
(Acréscimo) decréscimo no passivo
Fornecedores
(65)
(209)
Taxas regulamentares
355
691
Tributos e contribuiç. sociais - correntes 4.514 (2.440)
Tributos e contribuiç. sociais – diferidos 40.159
1.478
Outros passivos
337
(312)
45.300
(792)
60.632 142.469
Pagamento de juros de empréstimos
- (2.556)
Pagamento de juros de debêntures
(378)
Pagamento de tributos
(16.214) (8.254)
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
44.418 131.281
Fluxo de caixa das ativid. de investimento
Resgate de aplicações financeiras
9.088
Caixa líquido gerado pelas
9.088
atividades de investimento
Fluxo de caixa das ativid. financiamento
Pagamentos de dividendos
(75.097) (59.049)
Pagamento de emprést.e financiamentos
- (76.808)
Pagamento de debêntures
- (17.823)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamento
(75.097) (153.680)
Decréscimo no caixa e equiv.de caixa (30.679) (13.311)
Caixa e equivalentes de caixa
No inicio do exercício
60.632 73.943
No final do exercício
29.953 60.632
Decréscimo no caixa e equiv. de caixa (30.679) (13.311)

que satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão e na medida que incorre com os gastos
de operação e manutenção, sendo a receita reconhecida ao
longo do tempo do projeto. O ativo contratual é registrado em
contrapartida a receita de infraestrutura, que é reconhecida na
proporção dos gastos incorridos, observando as margens de
construção e O&M. Após a entrada em operação comercial inicia-se o reconhecimento da receita de O&M calculada levando
em consideração os custos incorridos na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de margem. A parcela do
ativo contratual indenizável, existente é identificada quando a
implementação da infraestrutura é finalizada. Determinação da
margem de lucro: A margem de lucro é calculada para cada
tipo de obrigação de performance A margem de construção é
determinada em função das características e complexidade
dos projetos, bem como da situação macroeconômica nos
quais os mesmos são estabelecidos, e consideram a ponderação dos fluxos estimados de recebimentos de caixa em relação aos fluxos estimados de custos esperados para os
investimentos de implementação da infraestrutura. A margem
de construção é revisada anualmente, na entrada em operação
do projeto e/ou quando ocorrer indícios de variações relevantes na evolução da obra. A margem de operação e manutenção da infraestrutura de transmissão é determinada em função
da observação de receita individual aplicados em circunstâncias similares observáveis, nos casos em que a Companhia
tem direito exclusivamente, ou seja, de forma separada, à remuneração pela atividade de operar e manter a infraestrutura
de transmissão. Determinação da taxa de desconto do ativo
contratual: A taxa aplicada ao ativo contratual reflete a taxa
implícita do fluxo financeiro de cada empreendimento/projeto e
considera a estimativa da Companhia para precificar o componente financeiro do ativo contratual na data do início do contrato de concessão em função das características
macroeconômicas alinhadas a metodologia do Poder Concedente e a estrutura de custo capital individual dos projetos.
Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita, por
meio da Revisão Tarifária Periódica - RTP, que a STN tem direito a receber, o valor contábil do ativo contratual é ajustado
para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido
como outras receitas (despesas) operacionais no resultado.
Determinação das receitas de implementação de infraestrutura: Quando a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de
infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos
aos serviços de implementação da infraestrutura à medida que
são incorridos, adicionados da margem estimada para cada
empreendimento/projeto. Determinação das receitas de operação e manutenção: Quando a concessionária presta serviços
de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo preço
justo preestabelecido considerando a margem de operação e
manutenção, conforme contraprestação dos serviços. PV (Parcela variável): A Companhia dispõe de um percentual, apurado
com base nas PV’s históricas para cobrir os eventuais custos
com perturbações no sistema elétrico. 3. Sumário das principais práticas contábeis. 3.1. Reconhecimento da receita:
Os concessionários devem registrar e mensurar a receita dos
serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 Instrumentos Financeiros, mesmo quando prestados sob um
único contrato de concessão. As receitas são reconhecidas
quando ou conforme a entidade satisfaz as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente, e somente
quando houver um contrato aprovado; for possível identificar os
direitos; houver substância comercial e for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos:
3.1.1. Receita de implantação de infraestrutura: Refere-se a
receita relativa a obrigação de performance relacionada aos
serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia
elétrica. Durante a fase de implantação, a receita é reconhecida
pelo valor justo na proporção dos custos incorridos, corrigido
pelo índice inflacionário e do diferimento de Programa de Integração Social - PIS, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS. Para estimar essa receita de Implantação de Infraestrutura, a Companhia utiliza um modelo
que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente) e considera questões relacionadas à responsabilidade primária pela prestação dos serviços, mesmo nos casos
em que haja a terceirização dos serviços, custos de gerenciamento e/ou acompanhamento da obra, além de determinadas
despesas do exercício, por esse motivo os projetos embutem
margem suficiente visando cobrir os custos em questão e também dos tributos e encargos regulatórios. 3.1.2. Receitas de
remuneração dos ativos da concessão: Refere-se aos juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de
transmissão, e considera as especificidades de cada projeto
de reforço, melhorias e de leilão. A taxa implícita busca precificar o componente financeiro do ativo contratual, determinada
na data de início de cada contrato de concessão. A taxa incide
sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebimento de
caixa. 3.1.3. Receitas de operação e manutenção: As receitas
de operação e manutenção tem início após a fase de construção e são reconhecidas conforme parâmetros regulatórios definidos no contrato de concessão, as quais embutem margem
suficiente para cobrir os custos dos serviços incorridos e também dos tributos e encargos regulatórios. As receitas com implementação da infraestrutura, receita de remuneração dos
ativos de concessão e de operação e manutenção estão sujeitas a correção monetária pela variação do IGPM ou IPCA e
ao diferimento de Programa de Integração Social - PIS, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, bem como Encargos Regulatórios (Reserva Global de
Reversão “RGR” e Taxa de Fiscalização do Serviço Público de
Energia Elétrica “TFSEE”) registrados no passivo não circulante. 3.1.4. Receitas de juros: A receita de juros decorrente de
aplicações financeiras é calculada com base na aplicação da
taxa de juros efetiva, pelo prazo decorrido, sobre o valor do
principal investido. 3.2. Ativo contratual da concessão: Conforme previsto no contrato de concessão, o concessionário
atua como prestador de serviço. O concessionário implementa,

amplia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementação da infraestrutura) usada para prestar um serviço público além de operar e manter essa infraestrutura (serviços de
operação e manutenção) durante determinado prazo. A transmissora de energia é remunerada pela disponibilidade da infraestrutura durante o prazo da concessão. O contrato de
concessão não transfere ao concessionário o direito de controle
do uso da infraestrutura de serviços públicos. Ocorre a cessão
de posse desses bens, que são operados nas condições previstas no contrato de concessão, para realização dos serviços
públicos, sendo os bens revertidos ao poder concedente após
o encerramento do respectivo contrato. O ativo contratual se
origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto,
porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à
satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Mensalmente, à medida que a Companhia opera e
mantém a infraestrutura, a parcela do ativo contratual equivalente à contraprestação daquele mês é transferida para concessionárias e permissionárias. O valor do ativo contratual das
concessionárias de transmissão de energia é estimado o início
da concessão ou em eventual prorrogação, sendo formado por
meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. Sendo
as premissas de sua mensuração revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir
da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação
que as concessionárias recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e
eventuais investimentos não amortizados (bens reversíveis)
geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final
do contrato de concessão. Este fluxo de recebimentos é (i) remunerado pela taxa implícita que representa o componente financeiro do negócio, estabelecida no início de cada projeto da
Companhia, de 8,88% a.a; e (ii) atualizado pelo IPCA. A remuneração recebida ou a receber é alocada a cada obrigação
de performance com base nos valores relativos aos serviços
prestados caso os valores sejam identificáveis separadamente.
Os ativos da concessão são classificados como: Contas a receber da Concessão - Concessionárias e permissionárias após
o término da fase de construção, à medida que a Companhia
opera e mantém a infraestrutura, mensalmente, a parcela do
ativo contratual equivalente à contraprestação daquele mês
pela satisfação da obrigação de desempenho de construir
torna-se um ativo financeiro ao custo amortizado, é registrada
em concessionárias e permissionárias, pois nada mais além
da passagem do tempo será requerida para que o referido
montante seja recebido. Os benefícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. 3.3. Ativos financeiros: Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no
caso de investimentos não designados a valor justo por meio
do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente
atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Equivalentes de
caixa e investimentos de curto prazo são classificados como
“valor justo por meio do resultado”. Os ativos financeiros foram
avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável ao
final do exercício. Uma perda por redução ao valor recuperável é registrada quando houver evidência objetiva de perda
após seu reconhecimento inicial. 3.4. Provisão para redução
ao provável valor de realização de ativos: A Administração
da Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido dos
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2021, a STN não identificou nenhum indicador, por meio de informações extraídas de fontes
internas e externas, relacionado a perdas por redução ao provável valor de recuperação dos ativos. 3.5. Passivos financeiros: Todos os passivos financeiros são mensurados
inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de
passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Após o
reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente
pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros
efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado
quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de
amortização da taxa de juros efetiva. 3.6. Instrumentos financeiros - Apresentação líquida: Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial
somente se houver um direito legal corrente e executável de
compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente. 3.7. Provisões: Provisões são reconhecidas quando a Companhia possui uma obrigação presente
(legal ou construtiva) resultante de um evento passado, cuja
liquidação seja considerada como mais provável e seu montante possa ser estimado de forma confiável. 3.7.1. Provisões
para demandas judiciais e administrativas: As provisões para
demandas judiciais e administrativas são revisadas e ajustadas
para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções físicas
nos processos ou exposições adicionais identificadas com
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.8. Taxas
regulamentares e setoriais: Reseva global de reversão: Encargos do setor elétrico pago mensalmente pelas empresas
concessionárias de energia elétrica, com finalidade de prover
recursos para a reversão, expansão e melhoria dos serviços
públicos de energia elétrica. Seu valor anual equivale a 2,6%
da RAP. Programa de pesquisa e desenvolvimento (P&D),
fundo nacional de desenvolvimento científico e tecnológico
(FNDCT) e empresa de pesquisa energética (EPE): São programas de reinvestimento exigidos pela ANEEL para as empresas de energia elétrica, que estão obrigadas a destinar 1%
da RAP líquida para esses programas. A Companhia possui
registrado no passivo circulante a rubrica encargos regulatórios,
na qual está registrado o valor destinado da receita, conforme
período previsto para a realização dos investimentos. Taxa de
fiscalização do Serviço Público de Energia Elétrica (TFSEE):
Os valores da taxa de fiscalização incidentes sobre a transmissão de energia elétrica é equivalente a 0,4% da RAP. 3.9.

Tributação. 3.9.1. Tributos sobre a receita: As receitas da STN
estão sujeitas aos seguintes tributos, pelas alíquotas básicas:
• Programa de Integração Social (PIS) - 1,65%; • Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 7,60%;
Esses tributos são deduzidos da receita de transmissão, as
quais estão apresentadas na demonstração do resultado pelo
seu valor líquido. 3.9.2. Imposto de renda e contribuição social. Correntes: A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. A despesa de imposto
de renda e contribuição social corrente é calculada de acordo
com legislação tributária vigente. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido
do adicional de 10% para a parcela do lucro que exceder R$
240 no período base para apuração do imposto, enquanto que
a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre
o lucro tributáveis. As antecipações ou valores passíveis de
compensação são demonstrados no ativo circulante ou não
circulante, de acordo com a previsão de sua realização. Em
2016, foi emitido o Laudo de Constituição nº 0138/2016 emitido
pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) onde aprova o direito ao benefício fiscal de redução de
75% do Imposto de Renda e Adicionais não restituíveis em
favor da Companhia com o período de fruição de 2016 a 2025.
A fundamentação legal para o reconhecimento do direito é o
Art. 1º da Medida Provisória nº 2.199/2014, de 24 de agosto de
2011, em conformidade com o estabelecido no Decreto nº
4.213, de 26 de abril de 2002, e com o Regulamento dos Incentivos Fiscais. Para o usufruto de tal benefício se faz necessário encaminhar o referido laudo para a Receita Federal do
Brasil (RFB), o que foi regularmente feito, contudo, esta negou
o reconhecimento alegando que a STN estaria sem Certidão
de Regularidade Fiscal no momento da análise do pedido. Todavia, (a) a negativa da RFB extrapola o prazo limite de 120
dias contados do protocolo do recurso, em 29 de novembro de
2016, assinalado nos §1 e §2 do art. 60 da IN SRF 267/02; (b)
o art. 124 da IN SRF 267/02, prevê que a regularidade fiscal
apenas é exigível no momento da apresentação do pedido; e,
(c) a RFB realizou lançamento indevido na análise de estimativas mensais de IRPJ e CSLL. No entendimento da Administração da Companhia, amparada por seus assessores
jurídicos, sendo certo que estes argumentos acima elencados
estão presentes, de maneira mais detalhada, no recurso administrativo apresentado perante a RFB e que, portanto, apesar dos equívocos cometidos pela RFB a Companhia tem
direito a usufruir do referido benefício. Diferidos: O imposto de
renda e a contribuição social diferidos são apurados observando-se as disposições da legislação aplicável, com base no
lucro líquido, ajustado pela inclusão de despesas não dedutíveis, exclusão de receitas não tributáveis e inclusão e/ou exclusão de diferenças temporárias. Impostos diferidos ativos são
reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis,
créditos e perdas tributários não utilizados, somente na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam
ser realizadas, e créditos e perdas tributários não utilizados
possam ser utilizados. Os impostos diferidos passivos são
mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se
espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado,
com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no final de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. 3.10.
Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2021: Não há normas ou interpretações que entraram em vigor em 2021 que poderiam ter impacto significativo
sobre as demonstrações contábeis da Companhia. 3.11. Normas emitidas ou alteradas, mas ainda não vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não
ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações contábeis da Companhia, estão descritas a seguir. A STN pretende
adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, após emissão pelo CPC quando entrarem em vigor. A
Companhia ainda não concluiu a sua análise sobre os eventuais impactos decorrentes da adoção das referidas normas. •
Substituição do IFRS 4 - Contrato de Seguro para o IFRS 17
Contrato de Seguro. A entrada em vigor ocorrerá para períodos
iniciados em 1º de janeiro de 2023; • Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante. As alterações serão válidas para períodos iniciados a partir de 1º
de janeiro de 2023; • Alterações ao IAS 37: Contratos Onerosos - custos para cumprir um contrato. A entrada em vigor ocorrerá para períodos iniciados em ou após 1º de janeiro de 2022;
• Alterações ao CPC 27IAS 16 - Ativo Imobilizado: Receitas
antes do uso pretendido.
Dividendos: O estatuto social determina a distribuição de um
dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei n° 6.404/76.
2021
2020
Lucro líquido
98.321 135.436
(-) Reserva legal
(4.916) (6.772)
(16.441) (19.566)
(-) Incentivos fiscais
Base de cálculo de dividendos
76.964 109.098
Dividendos:
Mínimo obrigatório
19.241 32.166
Dividendos intermediários
1.835
57.723 75.097
Dividendos adicionais propostos
76.964 109.098
Em 27 de abril de 2021, o Conselho de administração da Companhia, aprovou o pagamento de dividendos adicionais, no
montante de R$ 75.097, correspondentes ao exercício anterior. A DIRETORIA.
RELATÓRIO DO AUDITOR INDENPENDENTEN SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis completas ao exercício findo em
31 de dezembro de 2021 e o Relatório do Auditor Independedente sobre essas demonstrações contábeis completas
estão disponíveis eletronicamente no endereço eletrônico
www.stn.com.br. O referido Relatório do Auditor Independente sobre essas demonstrações contábeis foi emitido em
14 de fevereiro de 2022, sem modificações. CONTADORA:
Ana Caroline de Silva Galvão - CRC/PE 019527-O-6

julgamentos, estimativas e premissas baseadas em fatores
objetivos e subjetivos que afetam a aplicação de políticas contábeis e determinam os valores registrados. A liquidação das
transações que envolveu estas estimativas pode divergir significativamente dos valores registrados nas demonstrações
contábeis. Estimativas e premissas são revistas de maneira
contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Essas estimativas e premissas incluem: contabilização dos contratos de concessão, momento de
reconhecimento do ativo contratual, determinação da margem
de lucro, determinação das receitas de infraestrutura e de operação e manutenção, determinação da taxa de juros de desconto do ativo contratual, determinação das receitas de
implementação de infraestrutura e de operação e manutenção, constituição de ativo ou passivo fiscal diferido, análise do
risco de crédito e de outros riscos para a determinação da necessidade de provisões, inclusive a provisão para riscos ambientais, fiscais, cíveis e trabalhistas. Contabilização de
contratos de concessão: Na contabilização dos contratos de
concessão, a STN efetua análises que envolvem o julgamento
da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão, determinação e classificação de receitas por obrigação de
performance, entre receita de implementação da infraestrutura, receita de remuneração dos ativos de contrato e receita
de operação e manutenção ampliação, reforços e melhorias
como ativo contratual. Momento de reconhecimento do
ativo contratual: A Administração da STN avalia o momento
de reconhecimento do ativo contratual com base nas características econômicas do contrato de concessão, na medida em
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