
Buscando promover um 
ambiente de incentivo esporti-
vo e inclusão, uma parceria en-
tre a Associação Fortaleza Azul 
(FAZ) e da Ceará SUP Club ge-
rou o projeto TEA(MAR), que 
visa proporcionar bem-estar 
e qualidade de vida para pes-
soas dentro do espectro autista 
(TEA) e suas famílias. Desde 
janeiro, o grupo selecionado 
para o primeiro semestre está 
tendo aulas quinzenais gratui-
tas de stand up paddle (SUP) 
na praia do Mucuripe.

O SUP é um esporte aquáti-
co no qual o objetivo é ficar em 
pé em uma prancha e utilizar 
um remo para mover-se pela 
água. A prática tem raízes po-
linésias, mas chegou ao Brasil 
por meio de surfistas e atual-
mente é febre em diversas ci-
dades litorâneas como Rio de 
Janeiro e Fortaleza.

Até novembro, a ação deve 
beneficiar cerca de 80 alunos a 
partir dos 4 anos de idade. A 
próxima edição ocorrerá no 
dia 12 de março, das 8 às 10 
h da manhã. De acordo com 
Renata Fernandes, diretora 
administrativa da FAZ, o pro-
jeto foi criado ao perceber-se 
a necessidade de inclusão dos 
autistas no mundo esportivo 
e no convívio social. “As aulas 
são maravilhosas, regadas a 
sorrisos e muita diversão não 
só dos autistas, mas também 
dos acompanhantes que amam 
as aulas e o clima de harmo-
nia”, relata a diretora.

A primeira edição do pro-

jeto foi realizada em 2019 e 
obteve sucesso notável. “O 
sucesso dos resultados da pri-
meira edição do projeto nos 
fez buscar reeditá-lo, dessa vez 
atendendo mais pessoas. É im-
pressionante como as crianças 
e adolescentes se conectam 
com o mar, com a prancha e 
com a atividade esportiva”, or-
gulha-se Renata Fernandes.

Durante as aulas do proje-
to, cada aluno é acompanhado 
por um instrutor e educador 
físico, que recebeu treinamen-
to da psicóloga da equipe para 
a condução e abordagens ne-
cessárias. Além disso, medidas 
de segurança para os cuidados 

sanitários são adotadas para 
garantir a segurança dos par-
ticipantes e dos familiares. 
As aulas são divididas por 
horários em pequenas tur-
mas para garantir o distan-
ciamento social, há limpeza 
de equipamentos e o uso de 
máscaras é obrigatório.

O esporte de maneira ge-
ral é importante para quem 
está dentro do espectro autis-
ta porque ajuda no processo 
de inclusão e de socialização, 
podendo funcionar de forma 
terapêutica, já que trabalha o 
desenvolvimento motor e sen-
sorial. Renata explica que o 
stand up paddle foi escolhido 

por ser uma prática que ocorre 
ao ar livre, em contato com o 
mar e trabalha o equilíbrio e 
a concentração. “Um projeto 
como este é importante por 
promover a inclusão em um 
esporte e o convívio com pes-
soas que não faziam parte do 
seu cotidiano”, pontua.

Os alunos foram seleciona-
dos mediante inscrição prévia, 
o anúncio foi feito nas redes
sociais e a diretora relata que
as 80 vagas foram preenchidas
de maneira rápida. “Ao final de
todas as vivências recebemos
relatos que mostram a impor-
tância do projeto na vida do
autista e de sua família”, afirma.

Além do TEA(MAR), a As-
sociação Fortaleza Azul, que 
atende mais de 300 famílias, 
também está envolvida em 
outras ações de inclusão para 
autistas como cinemas adap-
tados, eventos em locais públi-
cos direcionados para autistas, 
arrecadação de cestas básicas, 
atendimento multidisciplinar 
para pessoas em fila de aten-
dimento no SUS, acolhimento 
de famílias recém diagnostica-
das e consultorias jurídicas.

Por Yasmim Rodrigues

1Nunca mais se ouviu falar da comis-
são de inquérito que apura as ativi-

dades sindicais de policiais militares 
na greve dessa instituição que parou 
literalmente a ação policial e provocou 
mortes e assaltos em Fortaleza.

2Perguntinha ingênua: o que houve 
ou o que terá havido Salmito Filho e

Elmano Freitas?

3População quer saber? Prá que tanto
investimento na segurança pública 

se as chacinas, crimes, invasão de gan-
gues nos condomínios, bandidagem 
continua correndo solta no Estado?

4Com o palavra o titular da Pasta,
Sandro Caron.

5Alegria e festas para Márcia
Sampaio e Amando Lima Júnior, 

consagrado radialista e comentarista 
esportivo.

6O filho Rodrigo de Sousa Lima
laureado professor de educação 

física, mestre e um dos organizadores 
do R9, complexo esportivo de Ronaldo 
Fenômeno e coordenador de esportes 
do Colégio Batista, comemorou em 
grande estilo seus 35 anos. Os parabéns 
da coluna.

7Elegante a vida toda, Tiago Vieira
recebeu o jornalista Híder Ponte no 

gabinete refrigerado da Ebral, man-
tenedora do complexo Parque da Paz. 
Um gentleman o Tiago.

8Sempre visto num restaurante chique
da cidade, o médico Anchieta Ma-

ciel, o maior nome da psiquiatria local.
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GERAL
Sine Municipal oferta 288 oportunidades de trabalho. As vagas incluem cargos como auxiliar 
de linha de produção, serralheiro, atendente telemarketing, entre outros. Para atendimento 
presencial, é necessário agendamento prévio no Canal do Desenvolvimento Econômico.

Projeto inclusivo promove aulas de stand-up 
paddle para autistas até o mês de novembro
As aulas tiveram início em janeiro e devem beneficiar um grupo de 80 alunos até o fim do ano

A Bando Propaganda é a responsável pelo redesign da marca 
e nova campanha institucional do grupo FAN que está no mer-
cado há 60 anos, atuando em diversos setores como o alimentí-
cio, de combustível, da construção civil e  mercado financeiro.

A ideia da agência é estreitar ainda mais os laços de pro-
ximidade do Grupo FAN com o público, promovendo uma 
campanha institucional que destaca todas as empresas que 
fazem parte do grupo: a Usibras, FAN Construções, FAN Pos-
tos, FAN Distribuidora, FAN Card e FAN Capital.

Bastante animado o aniversário de Leonardo Albuquerque - 
Mimoso, que aconteceu em seu endereço na Beira Mar. 

Cantora Solange Almeida foi a atração do evento que reu-
niu muitos nomes da nossa sociedade.

Leo Dall’olio também recebeu um grupo de amigos em seu 
charmoso apartamento, para brindar sua nova idade, foi um 
happy hour bastante animado. 

Estimado Romeu Prado aguardando o retorno dos eventos 
da nossa cidade, para abrilhantar com sua presença os encon-
tros presenciais.

O Restaurante Soho no Shopping Rio Mar foi o local escolhi-
do por Adriana Queiroz para celebrar  sua nova idade. Martinha 
ssunção, Suyane Dias Branco, Paula Barreira, Ticiana Oliveira, 
Silvia Moraes dentre as presenças que destacamos.

Praia, calor e boa música são a combinação perfeita para 
o verão. Pensando nisso, a Sua Música produziu o “Simbora”,
uma websérie que reúne o melhor do turismo, música e cultu-
ra do nordeste.

Em 8 episódios, a influenciadora Évila Muniz visita Fortaleza, 
Cumbuco, Canoa Quebrada, Galinhos, Pipa, Icapuí e Barra de 
Cunhaú, trazendo dicas de passeios e mostrando a música que 
agita cada cenário.

Explorando o metaverso. Acontece nesta quarta-feira (23), às 19h (online e gratuito), o Ágora, painel de discussões 
sobre metaverso, do movimento Nau d´Dês. A proposta é reunir grandes nomes que abordam o tema, que deve impactar 
as relações de trabalho nos próximos anos. Do que se trata? “O tema metaverso é, de fato, um dos mais importantes 
a ser debatido na atualidade. Essa tecnologia já está presente na realidade de muitos países, assim como a tecnologia 
blockchain, que está diretamente ligada ao metaverso”, diz o CEO, Co-Founder da Blockchain One e um dos debatedores 
do painel, Dan Stefanes. Serviço: Painel “Exploração Metaverso: mapeando implicações jurídicas”. Dia 23 de fevereiro - 
19h - ao vivo (evento online e gratuito). Inscrições: https://conteudo.nauddes.com.br/agora-exploracao-metaverso

O stand up paddle foi escolhido por ser uma prática ao ar livre que trabalha o equilíbrio e a concentração

Guilherme Bismarck com a avó aniversariante da temporada Alair Maia

Fevereiro Verde limpa praias 
do Brasil e planta 100 mil 
árvores na Amazônia

Durante todo o mês de feverei-
ro, e até 3 de março, três estados 
brasileiros vão receber mutirões de 
limpeza das praias, para retirada 
de bitucas de cigarro e lixo. A 
ação contará com a participação 
de voluntários e Organizações 
não governamentais locais, que 
vão ajudar nesse processo de 
recolhimento do lixo e encaminha-
mento dos resíduos coletados para 
entidades de coleta. A iniciativa é 
da Papelito Brasil, marca brasileira 
de papel de enrolar.

Essas ações fazem parte 
do projeto Fevereiro Verde que 
trabalha em três eixos: social, am-
biental e saúde do público. Esse 
projeto surgiu da preocupação da 
marca com a sustentabilidade.

O objetivo é reciclar e com-
bater o micro-lixo produzido 
por bitucas, que hoje é o maior 
responsável pela poluição dos 
oceanos, segundo o último rela-
tório da Ocean Conservancy, ONG 
que promove limpezas anuais 
em praias de mais de 100 países 
todos os anos, desde 1986.

As primeiras ações de limpeza 
de praias aconteceram em Sal-
vador (BA) no último domingo (6), 
e Florianópolis no domingo (13), 
em Salvador no dia 20. No dia 
26 estará em Fortaleza, na praia 
de Iracema. A finalização será no 
dia 6 de março, simultaneamen-
te, em Salvador e no município 
de Camocin no Ceará.

Últimos dias para conferir a 
exposição Devoção da artista 
plástica Cris Arruda, em cartaza 
na Farben Design House. 

A fala do presidenciável Ciro 
Gomes no encontro que aconte-
ceu do LIDE foii bastante sensata, 
demonstrando que conhece pro-
fundamente a história sociopolítica 
e econômica do nosso país.

Os 94 candidatos aprova-
dos no concurso público para 
auditor fiscal da Secretaria da 
Fazenda do Estado do Ceará 
(Sefaz-CE) foram convocados 
para, no prazo de 10 dias 
corridos, comparecerem à 
Célula de Gestão de Pessoas 
(Cegep), da Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas (Cogep), 
munidos de todos os docu-
mentos comprobatórios.

Na noite de quarta-feira, dia 
23, o Padre Antonio Furtado, um 
dos mais queridos sacerdotes da 
cidade, conduzirá um momento 
de oração e louvor no Shopping 
Iguatemi Fortaleza. O encontro 
em celebração da fé é aberto 
ao público, contando com a 
presença de clientes, lojistas e 
funcionários. O momento espe-
cial acontece a partir das 19h na 
Praça de Convivência da Expan-
são, próxima à Kopenhagen. 

Os momentos de oração 
começaram a ser realizados 
no ano passado, na capela do 
shopping. A boa adesão do 
público fez com que a celebra-
ção passasse a ser realizada 
em um espaço maior, para 
poder aconchegar mais con-
fortavelmente a todos. “Este é 
um momento muito especial, 
em que convidamos as pes-
soas a fazerem uma pausa no 
meio da semana e da rotina 
corrida para ter uma hora de 
reflexão, oração e intimidade 
com Deus. É uma pausa para 
agradecer, renovar a fé e o 
ânimo”, conta a gerente de 
Marketing do Iguatemi Forta-
leza, Rachel Mendonça.

Curtinhas

Influencer Evila Muniz comanda a 
Websérie Simbora, com dicas de 
passeio e música no verão nordestino

Celia Maria Leite, participa da  Coletânea 
Literária da AJEB-RJ Mulheres Extraordinárias 
- O resgate histórico do legado, pela palavra
escrita – Vol. 2, produzida pela Rede Sem
Fronteiras. Na conceituada Coletânea ele fala
sobre a abolicionista cearense Maria Tomásia
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Prezados Senhores Acionistas,
	 Cumprindo	disposições	legais	e	estatutárias,	vimos	submeter	à	apreciação	de	V.Sas.	as	demonstrações	financeiras	relativas	ao	exercício	social	encerrado	em	
31	de	dezembro	de	2021,	acompanhadas	do	relatório	dos	auditores	independentes.	Pela	leitura	das	aludidas	peças,	poderão	V.Sas.	certificar-se	da	situação	em	que	se	
encontra	a	empresa.	As	demonstrações	financeiras	registram	a	destinação	dos	lucros	do	exercício,	no	pressuposto	de	sua	aprovação,	de	acordo	com	o	estabelecido	no	
parágrafo 3° do art. 176 da Lei 6.404/76.
	 Permanecemos	à	disposição	de	V.Sas.	para	quaisquer	esclarecimentos	que	julgarem	necessários.

Russas-CE.,	24	de	fevereiro	de	2022.
DIRETORIA.

DAKOTA NORDESTE S/A
SOCIEDADE	ANÔNIMA	DE	CAPITAL	FECHADO

CNPJ	N°	00.465.813/0001-57	-	NIRE	N°	23300019989	-	RUSSAS	-	CE

NOTA	1	-	ATIVIDADES	OPERACIONAIS
A	Sociedade	tem	como	objetivo	a	industrialização,	o	comércio,	a	importação	e	exportação	de	calçados,	partes	e	seus	
componentes.
Impactos	da	Covid-19
A	administração	vem	acompanhando	as	questões	relacionadas	à	pandemia	do	Coronavírus	(COVID-19)	e	tem	monitorado	
os	possíveis	riscos	inerentes	que	poderia,	vir	a	afetar	suas	atividades,	e	tomando	ações	no	sentido	de	preservar	seus	
colaboradores	 e	 a	 continuidade	 operacional	 de	 seus	 negócios.	 Esta	 análise	 encontra	 supedâneo	 nas	 evidências	
apuradas	até	a	presente	data,	considerando	o	acompanhamento	e	monitoramento	de	risco	e	a	evolução	da	situação	de	
disseminação	do	Covid-19.	Entretanto,	eventos	ou	condições	futuras	poderiam	levar	a	Companhia	a	rever	sua	posição	e/
ou a afetar a continuidade normal das operações em suas unidades.
NOTA	2	-	APRESENTAÇÃO	DAS	DEMONSTRAÇÕES	CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas, em seus aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas	 no	Brasil,	 as	 quais	 abrangem	 a	 legislação	 societária	 brasileira,	 os	 Pronunciamentos,	 as	Orientações	 e	 as	
Interpretações	emitidas	pelo	Comitê	de	Pronunciamentos	Contábeis	 (“CPC”)	homologadas	pelo	Conselho	Federal	de	
Contabilidade,	nos	seus	aspectos	matérias.	Para	fins	de	apresentação	destas	demonstrações,	esse	conjunto	de	regras	
é	também	denominado	“BR	GAAP”.
NOTA	3	-	PRINCIPAIS	PRÁTICAS	CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de forma consistente para as demonstrações 
financeiras	da	Companhia	(BR	GAAP):
a)	Base	de	Elaboração:	As	demonstrações	financeiras	foram	elaboradas	com	base	no	custo	histórico.	O	custo	histórico	
geralmente	 é	 baseado	 no	 valor	 justo	 das	 contraprestações	 pagas	 em	 troca	 de	 ativos.	 b)	 Moeda	 Funcional	 e	 de	
Apresentação:	Os	itens	incluídos	nas	demonstrações	financeiras	da	Companhia	são	mensurados	usando	a	moeda	do	
ambiente	econômico	no	qual	a	Sociedade	atua	(“moeda	 funcional”).	As	demonstrações	financeiras	são	apresentadas	
em	reais	(R$),	a	moeda	funcional	da	Companhia.	c) Caixa		Equivalentes	de	Caixa:	Incluem	dinheiro	em	caixa,	depósitos	
bancários	à	vista,	investimentos	temporários	de	curto	prazo	considerados	de	liquidez	imediata	ou	conversíveis	em	um	
montante	conhecido	de	caixa	e	que	estão	sujeitos	a	um	insignificante	risco	de	mudança	de	valor,	os	quais	são	registrados	
pelos	valores	de	custo	acrescidos	dos	rendimentos	auferidos	até	as	datas	dos	balanços,	que	não	excedem	o	seu	valor	
de mercado ou de realização. d) Estoques:	Os	Estoques	de	Produtos	Prontos	e	Produtos	em	Elaboração	foram	avaliados	
por	critérios	aceitos	pela	legislação	tributária	brasileira,	sendo	que	as	matérias	primas	e	demais	materiais	são	avaliados	
pelo	custo	médio	ponderado,	apurado	mediante	controle	permanente	de	movimentação	de	materiais.	e)	Investimentos:	
Refere-se	o	investimento	não	relevante,	registrado	pelo	valor	de	custo	de	aquisição.	f) Imobilizado/Intangível:	Registrados	
ao	custo	de	aquisição,	formação	ou	construção,	deduzido	de	depreciação	e	amortização.	A	depreciação	e	amortização	
são	 reconhecidas	 com	base	na	vida	útil	 estimada	de	cada	ativo	pelo	método	 linear.	A	 vida	útil	 estimada,	os	 valores	
residuais	e	os	métodos	de	depreciação	e	amortização	estão	em	processo	de	revisão	e	o	efeito	de	quaisquer	mudanças	
nas estimativas será contabilizado prospectivamente. g) Demais	Ativos:	Os	demais	ativos	são	apresentados	ao	valor	
de	custo	ou	realização,	incluindo,	quando	aplicável,	os	rendimentos	e	as	variações	monetárias	e	cambiais	auferidos.	h)	
Passivos	Circulante	e	Não	Circulante:	Os	passivos	circulante	e	não	circulante	são	demonstrados	por	valores	conhecidos	
ou	 calculáveis,	 acrescidos,	 quando	aplicável,	 dos	 correspondentes	encargos	e	das	 variações	monetárias	e	 cambiais	
devidos. i)	Avaliação	do	Valor	Recuperável	de	Ativos:	Os	bens	do	imobilizado,	intangível	e,	quando	aplicável,	outros	ativos	
não	circulantes	estão	em	processo	de	formalização	de	procedimento	de	“internal	evaluation”	para	identificar	evidências	
de	 perdas	 não	 recuperáveis	 ou,	 ainda,	 eventos	 ou	 alterações	 significativas	 que	 indiquem	 que	 o	 valor	 contábil	 pode	
não ser recuperável. j)	Ajuste	a	Valor	Presente:	Os	ativos	e	passivos	monetários	devem	ser	ajustados	pelo	seu	valor	
presente	na	data	das	transações,	desde	que	o	efeito	líquido	tenha	impacto	relevante	nas	demonstrações	financeiras.	O	
cálculo	do	ajuste	a	valor	presente	deve	ser	efetuado	com	base	em	taxa	de	juros	que	reflete	o	prazo	e	o	risco	de	cada	
transação.	A	companhia	encontra-se	ainda	em	processo	de	avaliação	de	efeitos	e	formalização	interna	de	procedimentos	
para	identificar	os	possíveis	efeitos	que	os	ajustes	a	valor	presente	poderão	impactar	nas	demonstrações	financeiras.	
k)	Imposto	de	Renda	e	Contribuição	Social	sobre	o	Lucro	Líquido:	A	Sociedade	adotou	o	cálculo	do	Imposto	de	Renda	
e	Contribuição	Social	 sobre	 o	 Lucro	 Líquido	 aplicando	 as	 regras	 do	 regime	 de	 tributação	 com	base	 no	 Lucro	Real,	
efetuando pagamento mensal baseado na prerrogativa de suspensão/redução, evidenciado por meio de balancetes 
mensais	acumulados.	Considerando-se	que	o	segmento	fabril	da	empresa	está	amparado	no	Decreto	nº	1.598/77	e	na	
Lei	nº	7.959/89,	esta	beneficia-se	do	incentivo	fiscal	SUDENE,	apurado	com	base	no	lucro	da	exploração.	l) Conversão 
de	Moeda	Estrangeira:	Ativos	 e	 passivos	monetários	 denominados	 em	moedas	 estrangeiras	 foram	 convertidos	 para	
reais	pela	taxa	de	câmbio	da	data	de	fechamento	do	balanço.	As	diferenças	decorrentes	de	conversão	de	moeda	foram	
reconhecidas na demonstração do resultado. m)	 Provisões:	 Constitui-se	 uma	 provisão	 quando	 a	 Sociedade	 possui	
obrigação	 legal	ou	constituída	como	 resultado	de	um	evento	passado,	e	é	provável	que	um	 recurso	econômico	seja	
requerido	para	saldar	a	obrigação.	As	provisões	são	registradas	tendo	como	base	estimativas	dos	riscos	envolvidos,	se	
possível,	de	forma	calculatória,	e	quando	aplicável,	após	a	oitiva	de	profissionais	específicos	alocados	a	cada	caso.	n) 
Apuração	do	Resultado:	As	receitas	e	despesas	são	apropriadas	de	acordo	com	o	Regime	de	Competência.
NOTA	4	-	PRINCIPAIS	FONTES	DE	JULGAMENTO	E	ESTIMATIVAS
As	estimativas	e	as	premissas	contábeis	são	continuamente	avaliadas	e	baseiam-se	na	experiência	histórica	e	em	outros	
fatores,	 incluindo	 expectativas	 de	 eventos	 futuros	 consideradas	 razoáveis	 para	 as	 circunstâncias.	A	Administração	 da	
Companhia	 realiza	 estimativas	 e	 premissas	 com	 relação	 ao	 futuro.	Por	 definição,	 as	 estimativas	 contábeis	 resultantes	
raramente	são	iguais	aos	respectivos	resultados	reais.	As	estimativas	e	premissas	que	apresentam	um	risco	significativo,	
com	probabilidade	de	causar	um	ajuste	 relevante	nos	valores	contábeis	de	ativos	e	passivos	para	o	próximo	exercício	
financeiro,	estão	contempladas	a	seguir:	a) Redução	dos	Valores	de	Recuperação	dos	Ativos:	A	cada	encerramento	de	
exercício	social,	a	Companhia	revisa	os	saldos	dos	ativos	intangíveis	e	imobilizados,	avaliando	a	existência	de	indicativos	
de	que	esses	ativos	têm	sofrido	redução	em	seus	valores	de	recuperação	(valor	em	uso).	Na	existência	de	tais	indicativos,	
a	Administração	efetua	uma	análise	detalhada	do	valor	recuperável	para	cada	ativo	através	do	cálculo	do	fluxo	de	caixa	
futuro	individual	descontado	a	valor	presente,	ajustando	o	saldo	do	respectivo	ativo,	se	necessário.	b) Provisão para Perdas 
de	Inventário:	A	provisão	para	perdas	dos	estoques	é	estimada	com	base	no	histórico	de	perdas	na	execução	do	inventário	
físico,	para	que	esta	seja	considerada	suficiente	pela	Administração	para	cobrir	as	prováveis	perdas	quando	da	realização	
dos	procedimentos	de	inventário	físico.	Por	decisão	da	Companhia	e	tendo	em	vista	os	valores	pouco	expressivos	de	perdas	
possíveis,	não	foi	constituída	provisão	em	31/12/2021.	c)	Provisão	para	Desvalorização	dos	Estoques:	A	desvalorização	
dos	saldos	dos	estoques	é	ocasionada	basicamente	por	itens	vendidos	abaixo	do	preço	de	aquisição.	A	Companhia	estima	
o	valor	da	provisão	para	desvalorização	dos	estoques	com	base	nos	preços	de	venda	a	serem	praticados,	 líquidos	dos	
impostos	e	das	despesas	com	vendas,	comparados	com	o	custo	registrado.	Em	31/12/2021	não	foi	constituída	a	referida	
provisão,	visto	que	a	Administração	não	identificou	estoques	expressivos	com	valores	de	venda	abaixo	do	custo	registrado.	
d)	Provisão	para	Perdas	com	 Inadimplência:	As	contas	a	 receber	de	clientes	são	controladas	por	 faixa	de	vencimento,	
sendo	efetuado	acompanhamento	da	evolução	da	carteira	de	recebíveis	entre	a	data	de	venda	ao	cliente	(constituição	das	
contas	a	receber)	e	a	perda	efetiva	pelo	seu	não	pagamento.	Com	base	nessa	análise,	deverá	ser	verificado	o	histórico	
de	perdas	por	faixa	de	vencimento,	aplicando-se	um	percentual	especificamente	determinado	sobre	os	valores	vencidos,	
considerados	como	críticos	para	a	Companhia,	balizando-se	a	Empresa,	ainda	por	ora,	nos	parâmetros	da	legislação	fiscal.	
Foram	 reconhecidas,	 no	 exercício,	 perdas	 com	 devedores	 eventualmente	 inadimplentes,	 considerados	 incobráveis,	 no	
montante	de	R$	3.590.749,23	(em	2020	R$	8.224.718,96),	considerando	os	critérios	determinados	pela	legislação	fiscal	
em	vigor.	A	Administração	considera	tal	estimativa	suficiente	para	fazer	frente	a	eventuais	perdas.	e) Provisão para Riscos 
Tributários,	Cíveis	e	Trabalhistas:	A	Companhia	é	parte	de	diversos	processos	judiciais	e	administrativos.	Provisões	são	
constituídas	para	as	contingências	referentes	a	processos	judiciais	que	representem	perdas	prováveis	e	estimadas	com	
certo	grau	de	segurança.	A	avaliação	da	probabilidade	de	perda	inclui	a	avaliação	das	evidências	disponíveis,	a	hierarquia	
das	leis,	a	jurisprudência	disponível,	as	decisões	mais	recentes	nos	tribunais	e	sua	relevância	no	ordenamento	jurídico,	bem	
como	a	avaliação	dos	advogados	externos.	A	Administração,	baseada	na	opinião	de	seus	consultores	jurídicos,	possui	firme	
expectativa	de	desfecho	favorável	na	maior	parte	dos	feitos,	o	que,	aliado	à	existência	parcial	de	depósitos	judiciais,	torna	
dispensável a necessidade de provisionamentos em 31/12/2021.
NOTA	5	-	ESTOQUES
   Contas  31.12.2021 em R$  31.12.2020 em R$
	Produtos	Prontos	 	 31.538.457,00	 	 38.717.405,70
	Produtos	em	Elaboração	 	 1.592.207,42	 	 2.359.769,27
	Matéria-Prima	 	 68.640.274,27	 	 54.454.760,08
	Material	de	Consumo	 	 691.430,77	 	 626.386,29
	Material	Secundário	 	 508.992,53	 	 520.343,95
	Material	de	Matrizaria	 	 430.815,59	 	 336.911,90
	Material	de	Expediente	 	 23.297,08	 	 26.151,15
	Material	de	Propaganda	 	 501.520,05	 	 218.482,59
TOTAIS	 	 103.926.994,71	 	 97.260.210,93
Os	estoques	foram	avaliados	conforme	descrito	na	Nota	N°	3	letra	“d”,	e	os	valores	contabilizados	não	excedem	ao	valor	
de mercado.
NOTA	6	-	TRIBUTOS	A	RECUPERAR
   Circulante  31.12.2021 em R$  31.12.2020 em R$
	ICMS	e	IPI	(a)	 	 204.393,75	 	 3.149.958,70
	IRPJ	e	CSLL	(b)	 	 7.645.098,17	 	 7.900.058,21
	IRRF	e	IOF	s/Aplicações
		Financeiras	Compromissadas	(c)	 	 4.103.731,38	 	 2.645.269,46
	Cofins	sobre	ICMS	a	Compensar	(d)	 	 0,00	 	 17.237.842,84
	Outros	Impostos	(e)		 	 550.161,79	 	 505.999,54
TOTAIS	 	 12.503.385,09	 	 31.439.128,75
   Não Circulante  
	ICMS	s/Ativo	Imobilizado	(f)	 	 144.959,90	 	 168.603,98
TOTAIS	 	 144.959,90	 	 168.603,98
a)	Correspondem	a	créditos	de	ICMS	e	IPI	nas	aquisições	de	insumos	aplicados	na	atividade	operacional	da	Empresa.	b) 
Decorrem	dos	montantes	recolhidos	(antecipados),	quando	das	apurações	tributárias	mensais,	nos	termos	do	artigo	2º	da	
Lei	nº	9.430,	de	27	de	dezembro	de	1996,	além	das	antecipações	retidas	na	fonte.	c) Correspondem	a	valores	de	IRRF	
e	IOF	sobre	as	aplicações	financeiras	que	se	encontram	vigentes,	porém	pela	sua	modalidade,	a	retenção	efetiva	ocorre	
somente no resgate. d)	Valores	relativos	ao	deferimento	de	Pedido	de	Habilitação	de	Crédito	Reconhecido	por	Decisão	
Judicial	Transitada	em	Julgado,	relativo	ao	processo	sobre	a	exclusão	do	ICMS	na	base	de	cálculo	do	PIS	e	da	COFINS.	
e) Correspondem a valores decorrentes da desoneração da folha de pagamento. f) Com base na Lei Complementar 
n°	102,	de	11	de	 julho	de	2000,	a	Sociedade	registrou	ICMS	a	Recuperar	(CIAP)	decorrente	das	aquisições	de	bens	
destinados ao Ativo Imobilizado.

NOTA	7	-	OUTROS	CRÉDITOS
O	saldo	da	conta	Outros	Créditos,	no	Ativo	Circulante,	está	composto	de	adiantamentos	para	importação,	bem	como	de	
outros	créditos	por	operações	pendentes	de	liquidação.
NOTA	8	-	IMOBILIZADO
      31.12.2021  31.12.2020
      em R$  em R$ Taxa
     Valor Depreciação Valor Valor Depreciação
Conta  Corrigido Acumulada Residual Residual %
Terrenos	 	 8.837.740,85	 -	 		8.837.740,85	 		8.837.740,85	
Prédios	 	 45.861.038,41	 (18.766.428,21)	 27.094.610,20	 28.892.666,20	 	4
Máquinas	e	Equipamentos	 	 94.308.592,15	 (73.301.937,39)	 21.006.654,76	 21.532.102,71	 10
Móveis	e	Utensílios	 	 3.982.188,09	 (2.718.842,31)	 1.263.345,78	 1.292.462,71	 10
Veículos	 	 1.820.694,96	 (1.363.679,93)	 457.015,03	 158.517,17	 20
Instalações	 	 7.578.391,50	 (5.892.297,09)	 1.686.094,41	 2.025.291,82	 10
Computadores	e	Periféricos	 	 5.007.313,38	 (3.836.912,08)	 1.170.401,30	 1.214.878,16	 10
Benfeitorias	em	Imóveis	de	Terceiros	 11.329.738,20	 -	 11.329.738,20	 11.219.654,76	
Construções	em	Andamento	 	 18.552,60	 -	 18.552,60	 55.740,32	
TOTAIS	 	 178.744.250,14	 (105.880.097,01)	 72.864.153,13	 75.229.054,70	
NOTA	9	-	INTANGÍVEL
      31.12.2021  31.12.2020
      em R$  em R$ Taxa
     Valor Amortização Valor Valor Amortização
Conta  Corrigido Acumulada Residual Residual %
Softwares	 	 3.630.386,32	 (3.372.147,70)	 258.238,62	 332.700,05	 20
Marcas	e	Patentes	 	 17.480,00	 -	 17.480,00	 17.480,00	
TOTAIS	 	 3.647.866,32	 (3.372.147,70)	 275.718,62	 350.180,05	
NOTA	10	-	TESTE	DE	REDUÇÃO	AO	VALOR	RECUPERÁVEL	DE	ATIVOS	(“IMPAIRMENT”)
De	acordo	com	a	NBC	TG	01	-	Redução	ao	Valor	Recuperável	de	Ativos,	todos	os	itens	do	ativo	imobilizado	e	intangível,	
que	apresentam	indícios	de	que	seus	custos	registrados	são	superiores	aos	seus	valores	de	recuperação,	devem	ser	
revisados detalhadamente para determinar a necessidade de provisão para redução do saldo contábil a seu valor de 
realização.	A	Administração	está	em	fase	de	consolidação	de	um	Procedimento	Interno	“Standard”	acerca	de	estimações	
sobre o valor recuperável dos ativos. 
NOTA	11	-	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS
Conta  31.12.2021 em R$  31.12.2020 em R$
ICMS	 	 1.582.452,46	 	 559.033,43
PIS	 	 138.048,26	 	 107.124,22
COFINS	 	 673.080,47	 	 501.636,12
IRRF	 	 843.477,06	 	 689.715,51
Outros	Tributos	 	 56.166,88	 	 42.172,60
TOTAIS	 	 3.293.225,13	 	 1.899.681,88
NOTA	12	-	OBRIGAÇÕES	SOCIAIS	E	TRABALHISTAS
Conta  31.12.2021 em R$  31.12.2020 em R$
Salários	 	 3.997.559,00	 	 2.701.159,42
INSS		 	 1.332.524,37	 	 811.681,09
Participação	nos	Resultados	 	 3.788.306,41	 	 0,00
Outras	Contribuições	e	Obrigações	 	 1.143.691,89	 	 721.568,05
TOTAIS	 	 10.262.081,67	 	 4.234.408,56
NOTA	13	-	PROVISÕES
Montante	constituído	pela	provisão	de	férias	e	respectivos	encargos	sociais,	conforme	legislação	em	vigor.
NOTA	14	-	EMPRÉSTIMOS	E	FINANCIAMENTOS
      31.12.2021 em R$  31.12.2020 em R$
Conta  Circulante Não circulante Circulante Não Circulante

     
     	 340.631,96	 404.621,61	 341.326,95	 514.861,71

     	 29.929.335,44	 38.512.012,30	 29.487.292,84	 48.451.474,58

     	 0,00	 40.170,29	 0,00	 38.161,88

     	 0,00	 280.715,84	 0,00	 280.715,84
TOTAL	 	 30.269.967,40	 39.237.520,04	 29.828.619,79	 49.285.214,01
As	operações	relativas	ao	Fundo	de	Desenvolvimento	Industrial	-	FDI	têm	como	garantias	Notas	Promissórias	e	o	Aval	
dos Diretores.
NOTA	15	-	PATRIMÔNIO	LÍQUIDO
a)	Capital	Social:	Em	31	de	Dezembro	de	2021,	o	Capital	Social	totalmente	integralizado	é	de	R$	630.000.000,00	(seiscentos		
e	trinta	milhões	de	reais),	dividido	em	630.000.000	(seiscentos	e	trinta	milhões)	ações	Ordinárias	Nominativas,	no	valor	
nominal	de	R$	1,00	(um	real)	cada.	b)	Reserva	de	Lucros:	Representa	o	montante	que	a	Sociedade	transfere	da	conta	
Lucros	Acumulados,	para	futuros	aumentos	de	Capital	Social,	para	distribuição	de	lucros	ou	compensação	de	prejuízos	
e	outras	destinações,	a	critério	da	reunião	dos	acionistas. c) Reservas	de	Incentivos	Fiscais:	Representa	a	parcela	do	
lucro	líquido	decorrente	de	subvenções	governamentais,	a		qual,	consoante	a	atual	legislação	societária	brasileira	(Lei	
11.638/2007),	foi	destinada	para	Reserva	de	Incentivos	Fiscais,	tendo	sido	excluída	da	base	de	cálculo	dos	dividendos.
NOTA	16	-	RECEITA	OPERACIONAL	LÍQUIDA
A	reconciliação	da	Receita	Operacional	Bruta	para	a	Receita	Operacional	Líquida	é	demonstrada	a	seguir:
Conta    Ano 2021 em R$  Ano 2020 em R$
Receita	Operacional	Bruta	 	 430.693.715,10	 	 342.597.118,82
	(-)	Deduções	da	Receita	Operacional
			Bruta	 	 (87.156.785,31)	 	 (78.026.705,14)
Receita	Operacional	Líquida	 	 343.536.929,79	 	 264.570.413,68
NOTA	17	-	OUTRAS	RECEITAS	OPERACIONAIS
Trata-se	basicamente	de	receitas	com	Subvenções	Governamentais,	Recuperação	de	Créditos	e	Despesas	e	Receita	na	
Alienação	de	Bens	Patrimoniais.
NOTA	18	-	INSTRUMENTOS	FINANCEIROS
Os	valores	de	realização	estimados	de	ativos	e	passivos	financeiros	foram	determinados	por	intermédio	de	informações	
disponíveis	no	mercado	e	metodologias	apropriadas	de	avaliações.	Entretanto,	considerável	julgamento	foi	requerido	na	
interpretação	dos	dados	de	mercado	para	produzir	a	estimativa	do	valor	de	realização	mais	adequada,	a	qual	todavia	se	
sujeita	a	variáveis	e	oscilações	de	mercado.
Critérios,	premissas	e	limitações	utilizados	no	cálculo	dos	valores	de	mercado:
Caixa e Equivalentes de Caixa:	Os	 saldos	 em	 conta	 corrente	mantidos	 em	 bancos	 têm	 seus	 valores	 de	mercado	
idênticos	aos	saldos	contábeis.	Para	as	aplicações	financeiras,	o	valor	de	mercado	foi	apurado	com	base	nas	cotações	
de	mercado	desses	títulos,	resultando	em	valores	idênticos	aos	saldos	contábeis.
Empréstimos e Financiamentos:	 Os	 valores	 dos	 saldos	 contábeis	 não	 divergem	 dos	 valores	 de	 mercado	 dos	
empréstimos	e	financiamentos,	em	nenhum	aspecto	essencial	ou	relevante.
Risco de Crédito: As	políticas	de	 vendas	da	Sociedade	estão	 subordinadas	às	políticas	de	 crédito	 fixadas	por	 sua	
Administração	e	visam	a	minimizar	eventuais	problemas	decorrentes	da	inadimplência	de	seus	clientes.	Este	objetivo	
é	alcançado	pela	Administração	mantendo	uma	política	de	cautela,	adotando	como	prática	a	análise	prévia	da	situação	
patrimonial	e	financeira	de	seus	clientes,	estabelecimento	de	um	limite	de	crédito	e	acompanhamento	permanente	de	
seu saldo devedor.
Risco de Derivativos:	A	Sociedade	não	efetua	aplicações	de	caráter	especulativo	em	derivativos	ou	quaisquer	outros	
ativos de risco. Sendo assim, em 31.12.2021 não foram contabilizadas provisões de riscos com perdas em derivativos 
nos	termos	da	NBC	TG	48	do	CFC	-	Conselho	Federal	de	Contabilidade.	
NOTA	19	-	COBERTURA	DE	SEGUROS	
A	Sociedade	adota	a	política	de	contratar	cobertura	de	seguros	para	os	bens	sujeitos	a	riscos	por	montantes	considerados	
suficientes	para	cobrir	eventuais	sinistros,	considerando	a	natureza	de	sua	atividade.	As	premissas	de	risco	adotada,	
dada	sua	natureza,	não	 fazem	parte	do	escopo	de	auditoria	das	demonstrações	financeiras,	consequentemente	não	
foram	auditadas	por	nossos	auditores	 independentes.	A	Sociedade	mantém	apólices	de	seguros	contratados	 junto	a	
seguradoras	idôneas	do	país,	havendo	sido	consultados	especialistas	na	área,	seguros	estes	que	levam	em	consideração	
a natureza e o grau de riscos envolvidos.
NOTA	20	-	CONTINGÊNCIAS	DE	PROCESSOS	JUDICIAIS
A	 Empresa	 é	 parte	 em	 processos	 de	 natureza	 laboral,	 que	 estão	 sendo	 discutidos	 judicialmente.	 Em	 31/12/2021,	
com	base	na	avaliação	de	seus	consultores	 jurídicos	externos,	 foram	estimados	passivos	contingentes	como	perdas	
“possíveis”,	no	montante	de	R$	2.527.898,50	e	“prováveis”	no	montante	de	R$	4,500,00,	havendo	depósitos	judiciais	que	
estão	vinculados	a	estes	processos,	no	montante	de	R$	102.688,25,	cujo	total	confere	uma	cobertura	para	o	montante	
da	contingência	estimada.
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FDI/ICMS	-	com	incidência	de	TJLP	e	vencimen-
to	até	dezembro	de	2024,	intermediado	via	Siste-
ma	Bancário	Comercial
FDI/PROVIN	-	com	incidência	de	TJLP	+	juros	de	
12%	a.a.	e	vencimento	até	dezembro	de	2024,	
tendo	 sua	 exigibilidade	 e	 encargos	 vinculados	
à cláusula resolutiva, intermediado via Sistema 
Bancário	Comercial.
FDI/EXPORTAÇÃO	-	com	incidência	de	TJLP	e	
vencimento	até	junho	de	2023,	intermediado	via	
Sistema	Bancário	Comercial.
FDI/PROAPI	 -	 com	 incidência	 de	TJLP	 +	 juros	
de	 12%	 a.a.	 e	 vencimento	 até	 junho	 de	 2023,	
tendo	 sua	 exigibilidade	 e	 encargos	 vinculados	
à cláusula resolutiva, intermediado via Sistema 
Bancário	Comercial.

Aos	acionistas	da	Companhia	DAKOTA	NORDESTE	S/A
Opinião: Examinamos	as	demonstrações	 contábeis	 da	Companhia	DAKOTA	NORDESTE	S/A,	 que	 compreendem	o	
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, dos lucros acumulados 
e	dos	fluxos	de	caixa	para	o	exercício	findo	nessa	data,	bem	como	as	correspondentes	notas	explicativas,	incluindo	o	
resumo	das	principais	políticas	contábeis.	Em	nossa	opinião,	as	demonstrações	contábeis	acima	referidas	apresentam	
adequadamente,	em	todos	os	aspectos	relevantes,	a	posição	patrimonial	e	financeira	da	Companhia	DAKOTA	NORDES-
TE	S/A	em	31	de	dezembro	de	2021,	o	desempenho	de	suas	operações	e	os	seus	fluxos	de	caixa	para	o	exercício	findo	
nessa	data,	de	acordo	com	as	práticas	contábeis	adotadas	no	Brasil.	Base para Opinião: Nossa	auditoria	foi	conduzida	
de	acordo	com	as	normas	brasileiras	e	internacionais	de	auditoria.	Nossas	responsabilidades,	em	conformidade	com	tais	
normas,	estão	descritas	na	seção	a	seguir	 intitulada	 “Responsabilidade	do	auditor	pela	auditoria	das	demonstrações	
contábeis”.	Somos	independentes	em	relação	à	Companhia	de	acordo	com	os	princípios	éticos	relevantes	previstos	no	
Código	de	Ética	Profissional	do	Contador	e	nas	normas	profissionais	emitidas	pelo	Conselho	Federal	de	Contabilidade	e	
cumprimos	com	as	demais	responsabilidades	éticas	de	acordo	com	essas	normas.	Acreditamos	que	a	evidência	de	au-
ditoria	obtida	é	suficiente	e	apropriada	para	fundamentar	nossa	opinião.	Ênfase: A	Companhia	encontra-se	em	processo	
de	formalização	das	regulamentações	de	convergência	às	novas	normas	e	pronunciamentos	contábeis,	assim	como	está	
em	fase	de	consolidação	de	um	Procedimento	Interno	“Standard”	acerca	de	estimações	sobre	o	valor	recuperável	de	
elementos	patrimoniais.	Nossa	opinião	não	contém	ressalva	relacionada	a	esse	assunto.	Principais Assuntos de Audi-
toria: Principais	assuntos	de	auditoria	são	aqueles	que,	em	nosso	julgamento	profissional,	foram	os	mais	significativos	
em	nossa	auditoria	do	exercício	corrente.	Esses	assuntos	foram	tratados	no	contexto	de	nossa	auditoria	das	demonstra-
ções	contábeis	e	na	formação	de	nossa	opinião	sobre	essas	demonstrações	contábeis	e,	portanto,	não	expressamos	
uma opinião separada sobre esses assuntos. Aumento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD): 
Em	31	de	dezembro	de	2021,	o	saldo	existente	para	a	rubrica	era	de	R$	3.879.917,69,	representando	uma	redução	de	
62%	em	relação	ao	saldo	do	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2020	(R$	10.281.647,77).	Como	nossa	auditoria	
conduziu	esse	assunto:	-	Efetuamos	a	análise	do	relatório	de	clientes,	verificando	os	vencimentos	dos	títulos;	-	Verifica-
mos	o	relatório	base	de	cálculo	para	o	registro	da	provisão;	-	Testamos	a	conformidade	com	a	norma	da	regra	de	consti-
tuição	de	provisão	para	crédito	de	liquidação	duvidosa.	Existência e Avaliação de Estoques: O	saldo	de	estoque	em	31	
de	dezembro	de	2021	é	de	R$	103.926.994,71,	distribuídos	nas	dependências	da	Empresa.	Dada	a	natureza	das	opera-
ções	da	Companhia,	o	montante	de	transações	registradas	nos	estoques	durante	o	exercício,	incluindo	a	apuração	dos	
custos,	é	bastante	 relevante	e	dependente	da	confiabilidade	dos	sistemas	operacionais	da	Companhia.	Como	nossa	
auditoria	conduziu	esse	assunto:	-	Acompanhamos	os	inventários	físicos	nas	dependências	da	Empresa;	-	Quando	do	
acompanhamento	dos	inventários	físicos,	nos	atentamos	para	a	exatidão	dos	registros	de	inventário,	nível	de	ganhos	e	
perdas	 identificados	nas	contagens,	bem	como	existência	dos	estoques;	 -	Efetuamos	 testes	nas	movimentações	dos	
estoques	com	base	em	amostragem	estatística,	confrontando	os		registros	(tais	como	entradas	e	saídas	dos	estoques),	
com	as	respectivas	documentações	suporte.	Neste	teste,	validamos	também	se	os	cálculos	sistêmicos	de	custo	médio	
estavam	sendo	apurados	adequadamente,	bem	como	a	análise	do	critério	fiscal	para	valorização	dos	produtos	prontos	e	
em elaboração. Realização dos Créditos Tributários federais e Estaduais: Conforme	Nota	Explicativa	nº	06	–	Tributos	
a	Recuperar,	a	Companhia	possui	registrados	créditos	tributários	federais	e	estaduais	no	montante	de	R$	12.503.385,09	
na	data-base	de	31	de	dezembro	de	2021.	O	acúmulo	de	créditos	tributários	é	inerente	ao	negócio.	Como	nossa	Audito-
ria	conduziu	esse	assunto:	-	Análise,	por	amostragem,	da	compensação	dos	créditos	tributários	federais	e	estaduais	com	
débitos	 tributários	da	mesma	natureza.	Reconhecimento da Receita: O	processo	de	 reconhecimento	de	 receita	da	
Companhia	envolve	um	número	elevado	de	controles	com	o	objetivo	de	se	assegurar	que	todos	os	produtos	faturados	
tenham	sido	entregues	aos	seus	respectivos	compradores	dentro	do	período	contábil	adequado	e	que,	portanto,	as	recei-
tas	de	vendas	foram	reconhecidas	dentro	de	seus	períodos	de	competência	corretos,	conforme	estabelecem	as	práticas	
contábeis	adotadas	no	Brasil.	Considerando	o	volume,	pulverização	das	vendas	e	características	da	regionalização	dos	
negócios	da	Sociedade,	o	processo	de	reconhecimento	da	receita	envolve	uma	alta	dependência	do	funcionamento	ade-
quado	dos	controles	internos.	Esse	item	foi	considerado	como	um	principal	assunto	de	auditoria	tendo	em	vista	que	o	
controle	que	assegura	a	correta	apuração	e	reconhecimento	das	receitas	envolve	estimativas	relacionadas	à	apuração	
dos	prazos	médios	de	entrega	das	vendas	no	mercado	nacional	para	cada	uma	das	regiões	do	país.	Adicionalmente,	este	
processo	é	complexo	e	requer	atenção	da	administração	para	peculiaridades	de	cada	região	geográfica	atendida	pela	
Sociedade.	Eventuais	falhas	no	controle	que	envolve	a	apuração	do	prazo	médio	de	entrega	poderiam	impactar	o	reco-
nhecimento	adequado	das	receitas	e,	consequentemente,	as	demonstrações	contábeis.	Como	nossa	auditoria	conduziu	
esse	assunto:	-	Entendimento	e	teste	de	controles	internos	que	abrangem	a	estimativa	do	prazo	médio	de	entrega	por	
região	geográfica	no	Brasil,	bem	como	a	identificação	das	vendas	não	entregues	e	que,	consequentemente,	não	cum-
prem	os	critérios	para	reconhecimento;	-	Teste	documental	de	amostra	de	notas	fiscais,	a	fim	de	corroborar	a	adequação	
do	relatório	que	demonstra	as	notas	fiscais	faturadas	e	não	entregues	no	período.	Outras Informações que Acompa-
nham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor: A	administração	da	Companhia	é	responsável	por	es-
sas	outras	informações	que	compreendem	o	relatório	da	administração.		Nossa	opinião	sobre	as	demonstrações	contá-

beis	não	abrange	o	relatório	da	administração	e	não	expressamos	qualquer	forma	de	conclusão	de	auditoria	sobre	esse	
relatório.	Em	conexão	com	a	auditoria	das	demonstrações	contábeis,	nossa	responsabilidade	é	a	de	ler	o	relatório	da	
administração	e,	ao	fazê-lo,	considerar	se	esse	relatório	está,	de	forma	relevante,	inconsistente	com	as	demonstrações	
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevan-
te.	Se,	com	base	no	trabalho	realizado,	concluirmos	que	há	distorção	relevante	no	relatório	da	administração	somos	re-
queridos	a	comunicar	esse	fato.	Não	temos	nada	a	relatar	a	este	respeito.	Responsabilidade da Administração e da 
Governança pelas Demonstrações Contábeis: A	administração	é	responsável	pela	elaboração	e	adequada	apresen-
tação	das	demonstrações	contábeis	de	acordo	com	as	práticas	contábeis	adotadas	no	Brasil	e	pelos	controles	internos	
que	ela	determinou	como	necessários	para	permitir	a	elaboração	de	demonstrações	contábeis	livres	de	distorção	rele-
vante,	independentemente	se	causada	por	fraude	ou	erro.	Na	elaboração	das	demonstrações	contábeis,	a	administração	
é	responsável	pela	avaliação	da	capacidade	de	a	Companhia	continuar	operando,	divulgando,	quando	aplicável,	os	as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis	a	não	ser	que	a	administração	pretenda	liquidar	a	Companhia	ou	cessar	suas	operações,	ou	não	tenha	nenhu-
ma	alternativa	realista	para	evitar	o	encerramento	das	operações.	Os	responsáveis	pela	governança	da	Companhia	são	
aqueles	com	responsabilidade	pela	supervisão	do	processo	de	elaboração	das	demonstrações	contábeis.	Responsabi-
lidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis:	Nossos	objetivos	são	obter	segurança	razoável	de	
que	 as	 demonstrações	 contábeis,	 tomadas	 em	 conjunto,	 estão	 livres	 de	 distorção	 relevante,	 independentemente	 se	
causada	por	fraude	ou	erro,	e	emitir	relatório	de	auditoria	contendo	nossa	opinião.	Segurança	razoável	é	um	alto	nível	de	
segurança,	mas	não	uma	garantia	de	que	a	auditoria	realizada	de	acordo	com	as	normas	brasileiras	e	internacionais	de	
auditoria	sempre	detectam	as	eventuais	distorções	relevantes	existentes.	As	distorções	podem	ser	decorrentes	de	fraude	
ou	erro	e	são	consideradas	relevantes	quando,	individualmente	ou	em	conjunto,	possam	influenciar,	dentro	de	uma	pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como	parte	de	uma	auditoria	realizada	de	acordo	com	as	normas	brasileiras	e	internacionais	de	auditoria,	exercemos	
julgamento	profissional,	e	mantemos	ceticismo	profissional	ao	longo	da	auditoria.	Além	disso:	·	Identificamos	e	avaliamos	
os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos	e	executamos	procedimentos	de	auditoria	em	resposta	a	tais	riscos,	bem	como	obtemos	evidência	de	auditoria	
apropriada	e	suficiente	para	fundamentar	nossa	opinião.	O	risco	de	não	detecção	de	distorção	relevante	resultante	de	
fraude	é	maior	do	que	o	proveniente	de	erro,	já	que	a	fraude	pode	envolver	o	ato	de	burlar	os	controles	internos,	conluio,	
falsificação,	omissão	ou	representações	falsas	intencionais.	·	Obtemos	entendimento	dos	controles	internos	relevantes	
para	a	auditoria	para	planejarmos	procedimentos	de	auditoria	apropriados	nas	circunstâncias,	mas	não	com	o	objetivo	de	
expressarmos	opinião	sobre	a	eficácia	dos	controles	 internos	da	Companhia.	 ·	Avaliamos	a	adequação	das	políticas	
contábeis	utilizadas	e	a	razoabilidade	das	estimativas	contábeis	e	respectivas	divulgações	feitas	pela	administração.	·	
Concluímos	sobre	a	adequação	do	uso,	pela	administração,	da	base	contábil	de	continuidade	operacional	e,	com	base	
nas	evidências	de	auditoria	obtidas,	se	existe	uma	incerteza	significativa	em	relação	a	eventos	ou	circunstâncias	que	
possa	causar	dúvida	significativa	em	relação	à	capacidade	de	continuidade	operacional	da	Companhia.	Se	concluirmos	
que	existe	incerteza	significativa	devemos	chamar	atenção	em	nosso	relatório	de	auditoria	para	as	respectivas	divulga-
ções	 nas	 demonstrações	 contábeis	 ou	 incluir	modificação	em	nossa	opinião,	 se	 as	 divulgações	 forem	 inadequadas.	
Nossas	conclusões	estão	 fundamentadas	nas	evidências	de	auditoria	obtidas	até	a	data	de	nosso	 relatório.	Todavia,	
eventos	ou	condições	futuras	podem	levar	a	Companhia	a	não	mais	se	manter	em	continuidade	operacional.	·	Avaliamos	
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons-
trações	contábeis	representam	as	correspondentes	transações	e	os	eventos	de	maneira	compatível	com	o	objetivo	de	
apresentação	adequada.	Comunicamo-nos	com	os	responsáveis	pela	governança	a	respeito,	entre	outros	aspectos,	do	
alcance	planejado,	da	época	da	auditoria	e	das	constatações	significativas	de	auditoria,	inclusive	as	eventuais	deficiên-
cias	significativas	nos	controles	internos	que	identificamos	durante	nossos	trabalhos.	Fornecemos	também	aos	respon-
sáveis	pela	governança	declaração	de	que	cumprimos	com	as	exigências	éticas	relevantes,	incluindo	os	requisitos	apli-
cáveis	 de	 independência	 e	 comunicamos	 todos	 os	 eventuais	 relacionamentos	 ou	 assuntos	 que	 poderiam	 afetar	
consideravelmente	nossa	independência,	incluindo,	quando	aplicável,	as	respectivas	salvaguardas.	Dos	assuntos	que	
foram	objeto	de	comunicação	com	os	responsáveis	pela	governança,	determinamos	aqueles	que	foram	considerados	
como	mais	significativos	na	auditoria	das	demonstrações	contábeis	do	exercício	corrente,	e	que,	dessa	maneira	consti-
tuem	os	principais	assuntos	de	auditoria.	Descrevemos	esses	assuntos	em	nosso	relatório	de	auditoria,	a	menos	que	lei	
ou	regulamento	tenha	proibido	divulgação	pública	do	assunto,	ou	quando,	em	circunstâncias	extremamente	raras,	deter-
minarmos	que	o	assunto	não	deve	ser	comunicado	em	nosso	relatório	porque	as	consequências	adversas	de	tal	comu-
nicação	podem,	dentro	de	uma	perspectiva	razoável,	superar	os	benefícios	da	comunicação	para	o	interesse	público.

Porto	Alegre	(RS),	24	de	fevereiro	de	2022.
LETICIA	PIERETTI	-	Contadora	CRC/RS	60.576
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RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

    31.12.2021  31.12.2020
A T I V O   em R$  em R$
ATIVO	CIRCULANTE	 	 749.989.591,08 	 704.315.712,46
	Caixa	e	Equivalentes	de	Caixa	 	 468.009.998,10	 	 412.611.635,50
	Clientes	 	 158.686.576,27	 	 159.343.622,59
	Estoques	 	 103.926.994,71	 	 97.260.210,93
	Tributos	a	Recuperar	 	 12.503.385,09	 	 31.439.128,75
	Adiantamentos	a	Fornecedores	 	 31.143,97	 	 151,00
	Outros	Créditos	 	 4.427.169,90	 	 2.457.651,65
 Despesas Antecipadas  2.404.323,04  1.203.312,04
ATIVO	NÃO	CIRCULANTE	 	 81.554.396,57 	 75.989.510,34
	REALIZÁVEL	A	LONGO	PRAZO	 	 8.296.056,55 	 299.495,44
		Clientes	Recuperação	Judicial						 	 8.048.408,40	 	 0,00
		Depósitos	Judiciais	 	 102.688,25	 	 130.891,46
		Tributos	a	Recuperar	 	 144.959,90	 	 168.603,98
	INVESTIMENTOS	 	 118.468,27 	 110.780,15
		Ações	e	Participações	 	 118.468,27	 	 110.780,15
	IMOBILIZADO	 	 72.864.153,13 	 75.229.054,70
		Custo	Original	Corrigido	 	 178.744.250,14	 	 177.308.843,97
		(-)	Depreciações	Acumuladas		 	 (105.880.097,01)	 	 (102.079.789,27)
	INTANGIVEL	 	 275.718,62 	 350.180,05
		Bens	Intangíveis	 	 3.647.866,32	 	 3.568.981,86
		(-)	Amortizações	Acumuladas	 	 (3.372.147,70)	 	 (3.218.801,81)

TOTAL DO ATIVO  831.543.987,65  780.305.222,80

    31.12.2021  31.12.2020
P A S S I V O   em R$  em R$
PASSIVO	CIRCULANTE	 	 66.504.582,74 	 52.644.677,92
	Fornecedores	 	 14.952.432,11	 	 11.743.084,42
	Obrigações	Tributárias	 	 3.293.225,13	 	 1.899.681,88
	Obrigações	Sociais	e	Trabalhistas	 	 10.262.081,67	 	 4.234.408,56
	Representantes	 	 1.307.614,08	 	 1.477.733,46
	Credores	Diversos	 	 695.350,99	 	 261.921,61
	Provisões	 	 1.311.512,09	 	 3.199.228,20
	Empréstimos	e	Financiamentos	 	 30.269.967,40	 	 29.828.619,79
	Dividendos	Estatutários	 	 4.412.399,27	 	 0,00
PASSIVO	NÃO	CIRCULANTE	 	 39.237.520,04 	 49.285.214,01
	Empréstimos	e	Financiamentos		 	 39.237.520,04	 	 49.285.214,01
PATRIMÔNIO	LÍQUIDO	 	 725.801.884,87 	 678.375.330,87
 Capital Social  630.000.000,00  603.000.000,00
	Reservas	de	Lucros	 	 64.204.476,34	 	 48.720.320,30
	Reserva	de	Incentivos	Fiscais	 	 31.597.408,53	 	 26.655.010,57

TOTAL DO PASSIVO  831.543.987,65  780.305.222,80

     Ano 2021  Ano 2020
CONTA  em R$  em R$
RECEITA	OPERACIONAL	LÍQUIDA	 	 343.536.929,79	 	 264.570.413,68
	(-)	Custo	Produtos	Vendidos	 	 (270.824.143,23)	 	(216.527.869,90)
LUCRO	OPERACIONAL	BRUTO	 	 72.712.786,56	 	 48.042.543,78
	(-)	Despesas	Comerciais	 	 (53.677.737,42)	 	 (50.275.243,20)
	(-)	Despesas	Administrativas	 	 (14.231.637,24)	 	 (11.634.471,71)
	(-)	Despesas	Tributárias	 	 (2.496.458,39)	 	 (2.009.880,22)
	(-)	Outras	Despesas	Operacionais	 	 (85.792,04)	 	 (110.588,18)
	Outras	Receitas	Operacionais	 	 40.001.316,49	 	 35.023.813,44
LUCRO	ANTES	RESULTADO
	FINANCEIRO	 	 42.222.477,96	 	 19.036.173,91
	(-)	Despesas	Financeiras	 	 (5.170.650.48)	 	 (6.504.780,89)
	Receitas	Financeiras	 	 22.765.327,16	 	 15.526.512,84
LUCRO	ANTES	DA	CONTRIBUIÇÃO
	SOCIAL	 	 59.817.154,64	 	 28.057.905,86
	(-)	Contribuição	Social	 	 (2.811.103,42)	 	 0,00
LUCRO	ANTES	DO	IMPOSTO	DE
	RENDA	 	 57.006.051,22	 	 28.057.905,86
	(-)	Provisão	para	o	Imposto	de	Renda	 	 (5.167.097,95)	 	 0,00
LUCRO	LÍQUIDO	DO	EXERCÍCIO	 	 51.838.953,27	 	 28.057.905,86
LUCRO	LÍQUIDO	POR	AÇÃO
	DE	CAPITAL	 	 0,0822	 	 0,0466

        Ano 2021  Ano 2020
CONTA  em R$  em R$
FLUXO	DE	CAIXA	DAS	ATIVIDADES
	OPERACIONAIS	 	
	Lucro	Líquido	do	Exercício	 	 51.838.953,27	 	 28.057.905,86
AJUSTES	 	
	Depreciação	e	Amortização	 	 7.306.775,95	 	 7.766.169,32
(AUMENTO)/REDUÇÃO	EM
	ATIVOS	OPERACIONAIS	 	
	(Aumento)	/Redução	de	Clientes	 	 657.046,32	 	 (18.072.645,97)
	(Aumento)	do	Estoque	 	 (6.666.783,78)	 	 (27.353.141,49)
	Redução	de	Impostos	a	Recuperar	 	 18.935.743,66	 	 8.192.675,21
	(Aumento)/Redução	de	Adiantamento
		a	Fornecedores	 	 (30.992,97)	 	 9.193,64
	(Aumento)/Redução	de	Outros	Créditos	 	 (1.969.518,25)	 	 3.018.349,32
	(Aumento)/Redução	de	Despesas
		Antecipadas	 	 (1.201.011,00)	 	 1.582.424,47
	(Aumento)/Redução	do	Realizável
		a	Longo	Prazo	 	 (7.996.561,11)	 	 509.134,08
AUMENTO/(REDUÇÃO)	EM
	PASSIVOS	OPERACIONAIS	 	
	Aumento	de	Fornecedores	 	 3.209.347,69	 	 2.972.320,30
	Aumento/(Redução)	das	Obrigações
		Tributárias	 	 1.393.543,25	 	 (169.253,19)
	Aumento/(Redução)	das	Obrigações
		Sociais	e	Trabalhistas	 	 5.983.654,44	 	 (4.951.110,43)
		Aumento/(Redução)	dos	Representantes	 	 (170.119,38)	 	 89.486,71
		Aumento	dos	Credores	Diversos	 	 477.448,05	 	 122.105,99
		Aumento/(Redução)	das	Provisões	 	 (1.887.716,11)	 	 1.751.384,35
		(Redução)	Letras	a	Pagar	 	 0,00	 	 (4.915.653,05)
CAIXA	LÍQUIDO	DAS	ATIVIDADES
	OPERACIONAIS	 	 69.879.810,03	 	 (1.390.654,88)
FLUXO	DE	CAIXA	DAS	ATIVIDADES
	DE	INVESTIMENTOS	 	
	Baixa	de	Ativo	Imobilizado	 	 85.792,04	 	 110.588,18
	(-)	Aquisição	de	Investimento	 	 (7.688,12)	 	 (7.156,03)
	(-)	Aquisição	de	Ativo	Imobilizado	 	 (4.874.320,53)	 	 (4.261.597,01)
	(-)	Aquisição	de	Ativo	Intangível	 	 (78.884,46)	 	 (58.472,55)
CAIXA	LÍQUIDO	DAS	ATIVIDADES
	DE	INVESTIMENTOS	 	 (4.875.101,07)	 	 (4.216.637,41)
FLUXO	DE	CAIXA	DAS	ATIVIDADES
	DE	FINANCIAMENTOS	 	
	(-)	Pagto.	de	Empréstimos	e	Financiamentos	 (60.092.330,23)	 	 (63.404.636,41)
	Aquisição	de	Empréstimos	e	Financiamentos	 50.485.983,87	 	 48.569.356,22
		(-)	Distribuição	de	Lucros	 	 0,00	 	 (43.500.000,00)
CAIXA	LÍQUIDO	DAS	ATIVIDADES
	DE	FINANCIAMENTOS	 	 (9.606.346,36)	 	 (58.335.280,19)
VARIAÇÃO	LÍQUIDA	DAS
	DISPONIBILIDADES	 	 55.398.362,60	 	 63.942.572,48
	Caixa	e	equivalente	de	caixa
		no	início	do	período	 	 412.611.635,50	 	 476.554.207,98
	Caixa	e	equivalente	de	caixa
		no	fim	do	período	 	 468.009.998,10	 	 412.611.635,50
VARIAÇÃO	DAS	CONTAS	CAIXA
	E	EQUIVALENTES	DE	CAIXA	 	 55.398.362,60	 	 63.942.572,48

      Ano 2021  Ano 2020
CONTA  em R$  em R$
SALDO	NO	INÍCIO	DO	EXERCÍCIO	 	 0,00	 	 0,00

LUCRO	LÍQUIDO	DO	EXERCÍCIO	 	 51.838.953,27	 	 28.057.905,86
	(-)	 Reserva	de	Incentivos	Fiscais	 	 (29.487.292,77)	 	 (26.655.010,57)
	(-)	 Reserva	de	Redução	75%	IRPJ	 	 (2.110.115,76)	 	 0,00
(-)	 PROPOSTA	DE	DESTINAÇÃO
			 DO	RESULTADO:	 	
			 (-)	Reserva	Legal	 	 (2.591.947,66)	 	 (1.402.895,29)
			 (-)	Dividendos	Estatutários	 	 (4.412.399,27)	 	 (0,00)
			 (-)	Reserva	de	Retenção	de
			 	 Lucros	 	 (13.237.197,81)	 	 (0,00)

SALDO	NO	FIM	DO	EXERCÍCIO	 	 0,00	 	 0,00

DIVIDENDOS	POR	AÇÃO	DE
	CAPITAL	 	 0,0070	 	 0,0000

Projeto inclusivo promove aulas de stand-up 
paddle para autistas até o mês de novembro
As aulas tiveram início em janeiro 
e devem benefi ciar um grupo de 80 
alunos até o fi m do ano

FOTO DIVULGAÇÃO

O stand up paddle foi escolhido por ser uma prática ao ar livre que 
trabalha o equilíbrio e a concentração

Buscando promover um 
ambiente de incentivo es-
portivo e inclusão, uma 
parceria entre a Associa-
ção Fortaleza Azul (FAZ) e 
da Ceará SUP Club gerou 
o projeto TEA(MAR), que 
visa proporcionar bem-es-
tar e qualidade de vida para 
pessoas dentro do espectro 
autista (TEA) e suas famí-
lias. Desde janeiro, o grupo 
selecionado para o primei-
ro semestre está tendo au-
las quinzenais gratuitas de 
stand up paddle (SUP) na 
praia do Mucuripe.
O SUP é um esporte aquáti-
co no qual o objetivo é � car 
em pé em uma prancha e 
utilizar um remo para mo-
ver-se pela água. A prática 
tem raízes polinésias, mas 
chegou ao Brasil por meio 
de sur� stas e atualmente é 
febre em diversas cidades 
litorâneas como Rio de Ja-
neiro e Fortaleza.
Até novembro, a ação deve 
bene� ciar cerca de 80 alu-
nos a partir dos 4 anos de 
idade. A próxima edição 
ocorrerá no dia 12 de mar-
ço, das 8 às 10 h da manhã. 
De acordo com Renata Fer-
nandes, diretora adminis-
trativa da FAZ, o projeto 
foi criado ao perceber-se a 
necessidade de inclusão dos 
autistas no mundo espor-
tivo e no convívio social. 
“As aulas são maravilhosas, 
regadas a sorrisos e muita 
diversão não só dos autistas, 
mas também dos acompa-
nhantes que amam as aulas 
e o clima de harmonia”, re-
lata a diretora.
A primeira edição do pro-
jeto foi realizada em 2019 e 
obteve sucesso notável. “O 
sucesso dos resultados da 
primeira edição do projeto 
nos fez buscar reeditá-lo, 
dessa vez atendendo mais 
pessoas. É impressionante 
como as crianças e adoles-
centes se conectam com o 
mar, com a prancha e com 
a atividade esportiva”, orgu-
lha-se Renata Fernandes.
Durante as aulas do pro-
jeto, cada aluno é acom-
panhado por um instru-
tor e educador físico, que 
recebeu treinamento da 

psicóloga da equipe para 
a condução e abordagens 
necessárias. Além disso, 
medidas de segurança para 
os cuidados sanitários são 
adotadas para garantir a se-
gurança dos participantes e 
dos familiares. As aulas são 
divididas por horários em 
pequenas turmas para ga-
rantir o distanciamento so-
cial, há limpeza de equipa-
mentos e o uso de máscaras 
é obrigatório.
O esporte de maneira geral 
é importante para quem 
está dentro do espectro au-
tista porque ajuda no pro-
cesso de inclusão e de socia-
lização, podendo funcionar 
de forma terapêutica, já que 
trabalha o desenvolvimento 
motor e sensorial. Renata 
explica que o stand up pa-
ddle foi escolhido por ser 
uma prática que ocorre ao 
ar livre, em contato com o 
mar e trabalha o equilíbrio 
e a concentração. “Um pro-
jeto como este é importan-
te por promover a inclusão 
em um esporte e o convívio 
com pessoas que não fa-
ziam parte do seu cotidia-
no”, pontua.
Os alunos foram selecio-
nados mediante inscrição 
prévia, oanúncio foi feito 
nas redessociais e a diretora 
relata queas 80 vagas foram 
preenchidasde maneira rá-
pida. “Ao � nal detodas as 
vivências recebemosrelatos 
que mostram a importância 
do projeto na vida doautista 
e de sua família”, a� rma.
Além do TEA(MAR), a 
Associação Fortaleza Azul, 
que atende mais de 300 
famílias, também está en-
volvida em outras ações de 
inclusão para autistas como 
cinemas adaptados, eventos 
em locais públicos direcio-
nados para autistas, arre-
cadação de cestas básicas, 
atendimento multidiscipli-
nar para pessoas em � la de 
atendimento no SUS, aco-
lhimento de famílias recém 
diagnosticadas e consulto-
rias jurídicas.

��������������������

Buscando promover um 
ambiente de incentivo esporti-
vo e inclusão, uma parceria en-
tre a Associação Fortaleza Azul 
(FAZ) e da Ceará SUP Club ge-
rou o projeto TEA(MAR), que 
visa proporcionar bem-estar 
e qualidade de vida para pes-
soas dentro do espectro autista 
(TEA) e suas famílias. Desde 
janeiro, o grupo selecionado 
para o primeiro semestre está 
tendo aulas quinzenais gratui-
tas de stand up paddle (SUP) 
na praia do Mucuripe.

O SUP é um esporte aquáti-
co no qual o objetivo é ficar em 
pé em uma prancha e utilizar 
um remo para mover-se pela 
água. A prática tem raízes po-
linésias, mas chegou ao Brasil 
por meio de surfistas e atual-
mente é febre em diversas ci-
dades litorâneas como Rio de 
Janeiro e Fortaleza.

Até novembro, a ação deve 
beneficiar cerca de 80 alunos a 
partir dos 4 anos de idade. A 
próxima edição ocorrerá no 
dia 12 de março, das 8 às 10 
h da manhã. De acordo com 
Renata Fernandes, diretora 
administrativa da FAZ, o pro-
jeto foi criado ao perceber-se 
a necessidade de inclusão dos 
autistas no mundo esportivo 
e no convívio social. “As aulas 
são maravilhosas, regadas a 
sorrisos e muita diversão não 
só dos autistas, mas também 
dos acompanhantes que amam 
as aulas e o clima de harmo-
nia”, relata a diretora.

A primeira edição do pro-

jeto foi realizada em 2019 e 
obteve sucesso notável. “O 
sucesso dos resultados da pri-
meira edição do projeto nos 
fez buscar reeditá-lo, dessa vez 
atendendo mais pessoas. É im-
pressionante como as crianças 
e adolescentes se conectam 
com o mar, com a prancha e 
com a atividade esportiva”, or-
gulha-se Renata Fernandes.

Durante as aulas do proje-
to, cada aluno é acompanhado 
por um instrutor e educador 
físico, que recebeu treinamen-
to da psicóloga da equipe para 
a condução e abordagens ne-
cessárias. Além disso, medidas 
de segurança para os cuidados 

sanitários são adotadas para 
garantir a segurança dos par-
ticipantes e dos familiares. 
As aulas são divididas por 
horários em pequenas tur-
mas para garantir o distan-
ciamento social, há limpeza 
de equipamentos e o uso de 
máscaras é obrigatório.

O esporte de maneira ge-
ral é importante para quem 
está dentro do espectro autis-
ta porque ajuda no processo 
de inclusão e de socialização, 
podendo funcionar de forma 
terapêutica, já que trabalha o 
desenvolvimento motor e sen-
sorial. Renata explica que o 
stand up paddle foi escolhido 

por ser uma prática que ocorre 
ao ar livre, em contato com o 
mar e trabalha o equilíbrio e 
a concentração. “Um projeto 
como este é importante por 
promover a inclusão em um 
esporte e o convívio com pes-
soas que não faziam parte do 
seu cotidiano”, pontua.

Os alunos foram seleciona-
dos mediante inscrição prévia, 
o anúncio foi feito nas redes
sociais e a diretora relata que
as 80 vagas foram preenchidas
de maneira rápida. “Ao final de
todas as vivências recebemos
relatos que mostram a impor-
tância do projeto na vida do
autista e de sua família”, afirma.

Além do TEA(MAR), a As-
sociação Fortaleza Azul, que 
atende mais de 300 famílias, 
também está envolvida em 
outras ações de inclusão para 
autistas como cinemas adap-
tados, eventos em locais públi-
cos direcionados para autistas, 
arrecadação de cestas básicas, 
atendimento multidisciplinar 
para pessoas em fila de aten-
dimento no SUS, acolhimento 
de famílias recém diagnostica-
das e consultorias jurídicas.

Por Yasmim Rodrigues

1Nunca mais se ouviu falar da comis-
são de inquérito que apura as ativi-

dades sindicais de policiais militares 
na greve dessa instituição que parou 
literalmente a ação policial e provocou 
mortes e assaltos em Fortaleza.

2Perguntinha ingênua: o que houve 
ou o que terá havido Salmito Filho e

Elmano Freitas?

3População quer saber? Prá que tanto
investimento na segurança pública 

se as chacinas, crimes, invasão de gan-
gues nos condomínios, bandidagem 
continua correndo solta no Estado?

4Com o palavra o titular da Pasta,
Sandro Caron.

5Alegria e festas para Márcia
Sampaio e Amando Lima Júnior, 

consagrado radialista e comentarista 
esportivo.

6O filho Rodrigo de Sousa Lima
laureado professor de educação 

física, mestre e um dos organizadores 
do R9, complexo esportivo de Ronaldo 
Fenômeno e coordenador de esportes 
do Colégio Batista, comemorou em 
grande estilo seus 35 anos. Os parabéns 
da coluna.

7Elegante a vida toda, Tiago Vieira
recebeu o jornalista Híder Ponte no 

gabinete refrigerado da Ebral, man-
tenedora do complexo Parque da Paz. 
Um gentleman o Tiago.

8Sempre visto num restaurante chique
da cidade, o médico Anchieta Ma-

ciel, o maior nome da psiquiatria local.
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GERAL
Sine Municipal oferta 288 oportunidades de trabalho. As vagas incluem cargos como auxiliar 
de linha de produção, serralheiro, atendente telemarketing, entre outros. Para atendimento 
presencial, é necessário agendamento prévio no Canal do Desenvolvimento Econômico.

Projeto inclusivo promove aulas de stand-up 
paddle para autistas até o mês de novembro
As aulas tiveram início em janeiro e devem beneficiar um grupo de 80 alunos até o fim do ano

A Bando Propaganda é a responsável pelo redesign da marca 
e nova campanha institucional do grupo FAN que está no mer-
cado há 60 anos, atuando em diversos setores como o alimentí-
cio, de combustível, da construção civil e  mercado financeiro.

A ideia da agência é estreitar ainda mais os laços de pro-
ximidade do Grupo FAN com o público, promovendo uma 
campanha institucional que destaca todas as empresas que 
fazem parte do grupo: a Usibras, FAN Construções, FAN Pos-
tos, FAN Distribuidora, FAN Card e FAN Capital.

Bastante animado o aniversário de Leonardo Albuquerque - 
Mimoso, que aconteceu em seu endereço na Beira Mar. 

Cantora Solange Almeida foi a atração do evento que reu-
niu muitos nomes da nossa sociedade.

Leo Dall’olio também recebeu um grupo de amigos em seu 
charmoso apartamento, para brindar sua nova idade, foi um 
happy hour bastante animado. 

Estimado Romeu Prado aguardando o retorno dos eventos 
da nossa cidade, para abrilhantar com sua presença os encon-
tros presenciais.

O Restaurante Soho no Shopping Rio Mar foi o local escolhi-
do por Adriana Queiroz para celebrar  sua nova idade. Martinha 
ssunção, Suyane Dias Branco, Paula Barreira, Ticiana Oliveira, 
Silvia Moraes dentre as presenças que destacamos.

Praia, calor e boa música são a combinação perfeita para 
o verão. Pensando nisso, a Sua Música produziu o “Simbora”,
uma websérie que reúne o melhor do turismo, música e cultu-
ra do nordeste.

Em 8 episódios, a influenciadora Évila Muniz visita Fortaleza, 
Cumbuco, Canoa Quebrada, Galinhos, Pipa, Icapuí e Barra de 
Cunhaú, trazendo dicas de passeios e mostrando a música que 
agita cada cenário.

Explorando o metaverso. Acontece nesta quarta-feira (23), às 19h (online e gratuito), o Ágora, painel de discussões 
sobre metaverso, do movimento Nau d´Dês. A proposta é reunir grandes nomes que abordam o tema, que deve impactar 
as relações de trabalho nos próximos anos. Do que se trata? “O tema metaverso é, de fato, um dos mais importantes 
a ser debatido na atualidade. Essa tecnologia já está presente na realidade de muitos países, assim como a tecnologia 
blockchain, que está diretamente ligada ao metaverso”, diz o CEO, Co-Founder da Blockchain One e um dos debatedores 
do painel, Dan Stefanes. Serviço: Painel “Exploração Metaverso: mapeando implicações jurídicas”. Dia 23 de fevereiro - 
19h - ao vivo (evento online e gratuito). Inscrições: https://conteudo.nauddes.com.br/agora-exploracao-metaverso

O stand up paddle foi escolhido por ser uma prática ao ar livre que trabalha o equilíbrio e a concentração

Guilherme Bismarck com a avó aniversariante da temporada Alair Maia

Fevereiro Verde limpa praias 
do Brasil e planta 100 mil 
árvores na Amazônia

Durante todo o mês de feverei-
ro, e até 3 de março, três estados 
brasileiros vão receber mutirões de 
limpeza das praias, para retirada 
de bitucas de cigarro e lixo. A 
ação contará com a participação 
de voluntários e Organizações 
não governamentais locais, que 
vão ajudar nesse processo de 
recolhimento do lixo e encaminha-
mento dos resíduos coletados para 
entidades de coleta. A iniciativa é 
da Papelito Brasil, marca brasileira 
de papel de enrolar.

Essas ações fazem parte 
do projeto Fevereiro Verde que 
trabalha em três eixos: social, am-
biental e saúde do público. Esse 
projeto surgiu da preocupação da 
marca com a sustentabilidade.

O objetivo é reciclar e com-
bater o micro-lixo produzido 
por bitucas, que hoje é o maior 
responsável pela poluição dos 
oceanos, segundo o último rela-
tório da Ocean Conservancy, ONG 
que promove limpezas anuais 
em praias de mais de 100 países 
todos os anos, desde 1986.

As primeiras ações de limpeza 
de praias aconteceram em Sal-
vador (BA) no último domingo (6), 
e Florianópolis no domingo (13), 
em Salvador no dia 20. No dia 
26 estará em Fortaleza, na praia 
de Iracema. A finalização será no 
dia 6 de março, simultaneamen-
te, em Salvador e no município 
de Camocin no Ceará.

Últimos dias para conferir a 
exposição Devoção da artista 
plástica Cris Arruda, em cartaza 
na Farben Design House. 

A fala do presidenciável Ciro 
Gomes no encontro que aconte-
ceu do LIDE foii bastante sensata, 
demonstrando que conhece pro-
fundamente a história sociopolítica 
e econômica do nosso país.

Os 94 candidatos aprova-
dos no concurso público para 
auditor fiscal da Secretaria da 
Fazenda do Estado do Ceará 
(Sefaz-CE) foram convocados 
para, no prazo de 10 dias 
corridos, comparecerem à 
Célula de Gestão de Pessoas 
(Cegep), da Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas (Cogep), 
munidos de todos os docu-
mentos comprobatórios.

Na noite de quarta-feira, dia 
23, o Padre Antonio Furtado, um 
dos mais queridos sacerdotes da 
cidade, conduzirá um momento 
de oração e louvor no Shopping 
Iguatemi Fortaleza. O encontro 
em celebração da fé é aberto 
ao público, contando com a 
presença de clientes, lojistas e 
funcionários. O momento espe-
cial acontece a partir das 19h na 
Praça de Convivência da Expan-
são, próxima à Kopenhagen. 

Os momentos de oração 
começaram a ser realizados 
no ano passado, na capela do 
shopping. A boa adesão do 
público fez com que a celebra-
ção passasse a ser realizada 
em um espaço maior, para 
poder aconchegar mais con-
fortavelmente a todos. “Este é 
um momento muito especial, 
em que convidamos as pes-
soas a fazerem uma pausa no 
meio da semana e da rotina 
corrida para ter uma hora de 
reflexão, oração e intimidade 
com Deus. É uma pausa para 
agradecer, renovar a fé e o 
ânimo”, conta a gerente de 
Marketing do Iguatemi Forta-
leza, Rachel Mendonça.

Curtinhas

Influencer Evila Muniz comanda a 
Websérie Simbora, com dicas de 
passeio e música no verão nordestino

Celia Maria Leite, participa da  Coletânea 
Literária da AJEB-RJ Mulheres Extraordinárias 
- O resgate histórico do legado, pela palavra
escrita – Vol. 2, produzida pela Rede Sem
Fronteiras. Na conceituada Coletânea ele fala
sobre a abolicionista cearense Maria Tomásia

FOTO DIVULGAÇÃO

FOTO WILLIAM TEODORO
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