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Mensagem da presidente

QUERIDOS AMIGOS, PARCEIROS, 
COLABORADORES E APOIADORES, 
É COM GRANDE SATISFAÇÃO QUE 
APRESENTO O RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 2018 DA AMÉRICAS 
AMIGAS.
No dia 13 de janeiro completamos nove anos de muita luta pela causa da saúde da 
mulher, com ênfase no câncer de mama.

É um caminho que nos traz muito orgulho, seja quando pensamos na nossa origem, 
olhamos para o presente ou nos preparamos para o futuro.
Continuamos firmes na nossa missão: reduzir a mortalidade por câncer de mama, 
promovendo o acesso à detecção e ao diagnóstico precoce da doença para mulheres 
em situação de vulnerabilidade social. E o resultado não poderia ser mais positivo: 850 
mil mamografias realizadas nos 23 mamógrafos doados, 28 mil horas de treinamento e 
capacitação para profissionais da área de câncer de mama, campanhas de informação 
sobre a doença e, mais recentemente, doação de biópsias e outros exames que 
direcionam a tomada de decisão sobre o tratamento.

Ao longo deste ano de 2018, preocupadas com a qualidade dos exames de imagem 
e a assertividade no encaminhamento das pacientes, viabilizamos cursos de 
capacitação para técnicos em mamografia e médicos da Atenção Básica, beneficiando 
135 profissionais de hospitais públicos e filantrópicos em 22 municípios do sudeste 
e nordeste. Tudo isso para levar saúde, cuidado e esperança para quem precisa da 
nossa ajuda, pois as chances de cura são de até 95% quando a doença é detectada e 
diagnosticada precocemente.

Muito obrigada a todos que nos apoiam, acompanham e fortalecem a nossa luta para 
que no futuro breve não tenhamos mais vidas perdidas para o câncer de mama!

Andréa da Veiga Pereira 
Presidente
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Quem Somos?

FUNDADA EM 2009, A AMÉRICAS 
AMIGAS É UMA ORGANIZAÇÃO 
NÃO GOVERNAMENTAL SEM FINS 
LUCRATIVOS QUE TEM COMO MISSÃO 
DIMINUIR A MORTALIDADE POR 
CÂNCER DE MAMA, PRINCIPALMENTE 
ENTRE AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO 
DA DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE 
DA DOENÇA.
As ações da Américas Amigas estão baseadas em quatro pilares principais:
Programa de Doação de Mamógrafos e Equipamentos Correlatos, Programa de 
Treinamento e Capacitação de profissionais da área do câncer de mama, Programa de 
Doação de Exames e Programa de Conscientização e Informação sobre a doença.
Graças a esses programas, até o presente momento, 23 mamógrafos foram doados à 
instituições de saúde públicas e filantrópicas, incluindo dois navios da Marinha do Brasil, 
que prestam atendimento médico às populações ribeirinhas do Amazonas e Pará e uma 
Unidade Móvel, gerenciada pelo Hospital do Câncer de Patrocínio Dr. José Figueiredo de 
Minas Gerais. Os exames realizados conjuntamente por essas 23 instituições, somados 
àqueles ofertados pelo programa de doação de exames já contribuíram para que mais de 
850 mil mulheres tivessem acesso a exames gratuitos de detecção precoce e diagnóstico 
do câncer de mama.

Além disso, por meio do Programa de Treinamento e Capacitação, a Américas Amigas 
já viabilizou mais de 28 mil horas de aperfeiçoamento para médicos radiologistas e 
mastologistas, técnicos em mamografia e gerentes de serviços públicos e filantrópicos 
que atuam na área de câncer de mama.
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Capacitação em Mamografia para 
Técnicos do Estado de Alagoas

Período: 7 a 18 de maio de 2018
Participantes:  14

Capacitação em Mamografia para 
Técnicos do Estado da Paraíba - Grupo II

Período: 11 a 22 de junho de 2018
Participantes: 14

Workshop para Treinamento de Médicos da 
Atenção Básica do Estado da Paraíba

Data: 25 de maio de 2018
Número de participantes: 93

Capacitação em Mamografia para 
Técnicos do Estado do Espírito Santo

Período: 30 de julho a 10 de agosto
Participantes: 14

Projetos de Capacitação e Treinamento
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Olhar do bem 2018

Campanha Outubro Rosa
A quarta edição da Campanha Olhar do Bem englobou 
ações próprias e conjuntas com parceiros com o objetivo 
de promover informações sobre câncer de mama e 
angariar recursos destinados as ações da Américas 
Amigas em benefício de mulheres.

O óculos rosa, símbolo da campanha, foi utilizado como 
um convite para o público olhar para a causa e enxergar 
como contribuir para mudar a realidade do câncer de 
mama no Brasil.  Este ano tivemos a nossa mascote 
AnA usando o óculos e convidando mais amigos(as) a 
associarem-se a causa da Américas Amigas por meio de 
doações. 

Arezzo
Celebração do dia oficial de conscientização do 
Outubro Rosa com 3% da venda das lojas  das 
rede Arezzo revertida para  a Américas Amigas 
no dia 17/10/18.
Apoio na ação “Dia de Beleza com Américas 
Amigas e Jacques Janine” na Maison Jardins.  
Sapatos para o desfile realizado durante 
o coquetel, 3 bolsas para leilão entre os 
convidados, voucher com desconto de 30% 
nas lojas para as 40 mulheres com câncer de 
mama beneficiadas na ação do dia  29/10.

Jacques Janine
Parceria para a realização da 3ª edição do “Dia 
de Beleza” em benefício de 40 mulheres em 
tratamento contra o câncer de mama, com 
serviços oferecidos por profissionais do salão, 
palestra, masterclass de maquiagem, etc. A 
ação de 2018 contou também com desfile de 
moda, coquetel, apresentação de dançarinos 
da Cia de Dança Cisne Negro, na Maison 
Jacques Janine, para cerca de 200 convidados, 
incluindo influenciadoras e a Madrinha do 
evento Ana Hickmann.

Boneca Russa
Apoio à ação “Dia de Beleza”, com doação de 1 
Boneca Russa original pintada a mão para ser 
leiloada + 1 livro de pintar para as 40 mulheres 
do grupo Meninas de Peito + Pop Up Store 
com 5% das vendas revertida para a Américas 
Amigas.

Água de Coco Obrigado
Edição especial da água de coco com 
embalagem personalizada para a campanha 
Outubro Rosa e porcentagem de vendas 
para a Américas Amigas. Ativação nos 
supermercados com displays e frontais nas 
prateleiras. Ação Rosa na fábrica localizada no 
município de Conde, litoral da Bahia. Apoio às 
ações Dia de Beleza e Pop Up Orientavida.

ENXERGAR A POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO 
DE UMA REALIDADE, ISSO É OLHAR DO BEM

Blue Bird Shoes
Apoio à  Américas Amigas com doação de 
porcentagem de venda do modelo exclusivo  
da Shower Flat  “Life Rocks”.  

MIXED
Design e produção da camiseta exclusiva 
presenteada aos aderentes da campanha 
#liferocks (“Member gets Member”)

Isolda
Camiseta exclusiva vendida na loja física e de 
e-commerce da Isolda, com porcentagem para 
a Américas Amigas. 
Ativação no Lounge One do Iguatemi SP no dia 
08/11, com aula de automaquiagem, produtos 
Oceane e a presença da stylist Chris Francini. . 

Keune
Apoio ao “Dia de Beleza”, com doação de 
produto Keune para 40 mulheres acometidas 
por câncer de mama que participaram da ação. 

Estée Lauder, Clinique e La Mer
Apoio no II Leilão de Vinhos, realização  
Américas Amigas, AmigoH e Hospital Albert 
Einstein em 30 de agosto. O evento teve 
como objetivo a arrecadação de recursos 
para combate ao câncer de mama pelas duas 
organizações sociais.
Apoio à ação “Dia da Beleza” e doação de 
recursos provenientes da venda de produtos 
“Pink Ribbon” da campanha internacional da 
Estée Lauder no Outubro Rosa. 

Camila Klein
Ativação em todas as 14 lojas da marca com 
displays informativos e convite à doação à 
Américas Amigas. Doação de 1% das vendas 
realizadas no mês de outubro.. 

Ana Hickmann Eyewear
Apoio a ação Dia de Beleza com Pop Store no 
evento e doação  de dois kits de produtos AH 
para o Leilão. Doação de óculos para a Pop 
Up store e presença da Ana Hickmann como 
madrinha do evento.

Ana Hickmann esmaltes
Apoio a ação com Dia de Beleza com 
fornecimento dos esmaltes que serão 
utilizados por profissionais do salão Jacques 
Janine na esmaltação das unhas das 40 
mulheres beneficiadas na ação e entrega de 
kits com 2 esmaltes para os participantes do 
evento.

Evino
Segunda edição de campanha da Evino com 
porcentagem de doação para à Américas 
Amigas nas vendas de 10 rótulos de vinhos 
rosé durante o mês de outubro. 

Codorníu
Apoio à ação  Dia de Beleza com Jacques 
Janine. Em homenagem à Américas Amigas e 
a campanha Olhar do Bem, o Cava Rosé será 
o espumante do coquetel que acontecerá em 
29/10.

Cau Chocolates
Apoio à Campanha Outubro Rosa com ativação 
na loja do shopping Iguatemi (vitrine e banner 
na cor rosa). 
Criação de 4 produtos  (suculenta cor de 
rosa, caixa de bombons, supiro e almofadinha 
crocante) com 10% das vendas revertidas para 
a Américas Amigas). Evento no Iguatemi SP

TeamOne
Evento no dia 06 de outubro com 
apresentações de 12 Invisalign Ladies 
(Ortodontistas) compartilhando suas dicas 
de sucesso  profissional e participação da 
Américas Amigas.
Renda do evento será revertida para a 
Américas Amigas.

TAG Burger
Porcentagem de vendas da bebida “Pink 
Lemonade” revertida para a Américas Amigas 
durante o mês de outubro.

Colégio Santa Isabel
Terceira edição de campanha de arrecadação 
de recursos para a Américas Amigas. 
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Estacionou, Doou 
Sexta edição do Estacionou Doou, campanha 
de arrecadação para a Américas Amigas com 
apoio das Unidades Iguatemi SP, Iguatemi JK, 
Iguatemi Alphaville e Market Place. Ativação 
nos shoppings com iluminação das Fachadas, 
decoração rosa e banners sobre a ação nos 4 
malls. 

Credit Suisse
Terceira edição da ação de arrecadação de 
recursos entre colaboradores do Credit Suisse 
para doação de exames de mamografia à 
mulheres de baixa renda do Vale do Paraíba. 

.Laboratório Exame
Parceria entre a Américas Amigas e o 
laboratório Exame (grupo Dasa), para doação 
de mamografias, ultrassons, RM mamárias 
e exames histopatológicos nas unidades  
Asa Sul e Tabatinga, beneficiando mulheres 
cadastradas  na Rede Feminina e no Hospital 
de Base do Distrito Federal.

Tenda Atacado, Instituto SAB e 
Rádio Nativa
Parceria Américas Amigas, Tenda Atacado e 
Instituto SAB com apoio da Rádio Nativa para 
viabilizar a ação “Abrace a Causa do Câncer de 
Mama” com doação de exames de mamografia 
e ultrassom diagnóstico na Unidade Móvel 
Américas Amigas/Hospital de Câncer de 
Patrocinio que atenderá às mulheres nos dias 
27 e 29 de outubro no estacionamento da loja 
de Ferraz de Vasconcelos.

West Plaza
Segunda edição de campanha conjunta de 
conscientização sobre câncer de mama.
Doação à Américas Amigas de 10.000 folhetos 
informativos com conteúdo elaborado por 
médicos da Fundação IDI (parceria Américas 
Amigas e FIDI).
Decoração e iluminação do shopping . 

B.Drops
Campanha “Be Pink” com arrecadação de 
recursos em benefício da Américas Amigas 
Ação de conscientização com anúncios em 
mídia eletrônica para cerca de 80 salões 
clientes da B. Drops informando sobre o 
câncer de mama e a importância do exame de 
mamografia. 

Semina
Apoio à Américas Amigas com porcentagem 
de vendas e embalagem personalizada do 
absorvente para seios diurno “Amamente”. 

Gol
Nota sobre a Américas Amigas e nossas 
atividades publicada edição de dezembro da 
revista de bordo da Gol. 

Rede TV
Sétimo ano de parceria e apoio à Américas 
Amigas. Vinhetas durante a programação com 
informações sobre nossas ações na luta contra 
o câncer de mama e convite à contribuição do 
telespectador com doações via website.

Vivo/Telefonica
Apoio à Americas Amigas com 
campanha interna e externa informando e 
conscientizando sobre o câncer de mama e a 
importância da detecção e diagnóstico precoce 
da doença. 

Colégio Vicentino Virgem 
Poderosa
Primeira edição de campanha de arrecadação 
de recursos para a Américas Amigas.

Gympass
Apoio à campanha “Outubro Rosa” com 
ativação por meio de aulas elevadas em 
duas academias na segunda semana de 
outubro. Distribuição de flyer informativo nas  
academias, barraquinha da Américas Amigas 
com incentivo à doação de recursos. 
Palestra para funcionários na sede  da 
Gympass. Doação dos recursos provenientes 
das aulas elevadas para a Américas Amigas 
e compartilhamento de conteúdo informativo 
para as 700 empresas clientes da Gympass.

Just Fit
Apoio à campanha “Outubro Rosa” por meio da 
doação de 50% das matrículas efetuadas nas 
28 unidades da rede durante o mês de outubro. 
Presença da Américas Amigas na academia 
da Brigadeiro  Luiz Antonio, 289 no dia 16 de 
outubro

URC Diagnóstico por Imagem
Apoio à campanha “Pintando o Vale de 
Rosa” com doação de 100 mamografias 
para mulheres de baixa renda de São 
José dos Campos e municípios vizinhos 

GE Healthcare
Apoio à campanha “Marque esse Gol” e a 
ação “Abarce a Causa do Câncer de Mama”,  
com empréstimo do equipamento de 
ultrassonografia utilizado na Unidade Móvel 
durante o mês de outubro, período das ações .

PayPal
Terceiro ano de participação da Américas 
Amigas na Campanha “Doe com PayPal “ 
com incentivo à doação de  recursos em  
prol da detecção e diagnóstico precoce do 
câncer de mama. Campanha interna entre os 
funcionários  e ativação com 2 empresas com 
doação de R$ 1,00 pela Paypal para cada item 
vendido.

Women’s Health
Apoio à divulgação de mensagem sobre a 
importância da detecção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama. 
Apoio à campanha de arrecadação de recursos 
para Américas Amigas por meio de anúncio 
sobre a organização e suas ações na edição do 
mês de novembro/18.
Aula especial no Hotel Tívolle da Alameda 
Santos, 1437 no dia 26 de outubro. 

SAS (Statistical Analysis 
System)
“Pink Day” com chaveiros para colaboradores 
e informações sobre o câncer de mama e a 
importância da detecção e diagnóstico precoce
Apoio à ação de doação de mamografias na 
Unidade Móvel Américas Amigas/Hospital de 
Câncer de Patrocinio no dia 29 de outubro.
Apoio a ações de doação de mamografias em 
unidades fixas.

Revistas Top Magazine, Top 
Destinos 
Apoio à Américas Amigas com anúncios de 
pagina simples nas revistas Top Magazine e 
Top Destinos.  Divulgação da campanha da 
Américas Amigas com post no Instagram. 

Loungerie
Primeiro ano de apoio da Loungerie à 
Campanha da Américas Amigas.
Ativação nas lojas da marca no dia 19 de 
outubro (Dia mundial de Combate ao Câncer 
de Mama). Nessa data, a cada peça vendida 
a Loungerie contribuirá com R$ 1,00 para os 
programas  Américas Amigas de combate à 
mortalidade  por câncer de mama.

Slow Beauty
Primeiro ano de apoio da Slow Beauty à 
Campanha da Américas Amigas. Ativação no 
e-commerce da marca na semana do dia 14 ao 
dia 20 de outubro com 20% das vendas do “Kit 
Hidratação” revertida para a Américas Amigas

Tembici/Bike Itaú
Primeiro ano de apoio da Tembici/ Bike Itaú 
à Campanha da Américas Amigas. Ativação 
por meio do valor arrecadado com a venda 
de planos diários em todas as praças do bike 
itaú no dia 26/10 revertida para à Américas 
Amigas. A ação terá apoio das empresas M1 
Transportes e M2 Soluções 
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Depoimentos

“AMÉRICAS AMIGAS”
Um grupo encantador e 
inteligente, assertivo, 
baseando seus passos em 
dados bem organizados e 
acima de tudo com pessoas 
absolutamente apaixonadas 
pelo que fazem. 

E fazem muito 
mesmo: trabalho árduo e 
resiliente, com eficiência, 
responsabilidade e qualidade. 
Uma composição espetacular 
e inovadora na luta contra o 
câncer de mama, abraçando 
sem medo e com sua 
competência extrema, um 
Brasil continental e todas suas 
dificuldades.

Parabéns!

Dra Paula Gemignani Soriano 
Dra. em Radiologia Mamária e Médica 
Radiologista na Clínica Nova Medicina

“Não podemos lutar contra 
o câncer sozinhos, e nossa 
parceria com Américas Amigas 
ratifica a importância dessa 
rede colaborativa.

O compromisso com a 
detecção precoce do câncer 
de mama vem ao encontro da 
missão da AMIGOH, e sabemos 
que juntos somos mais fortes”

Ida Sztamfater – presidente AMIGOH
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Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

ATIVO PASSIVO

Circulante Nota explicativa 2018 2017

Caixa e equivalentes de caixa 4 1.552.984 1.652.671

Outros créditos 5 115.912 33.649

1.668.897 1.686.320

Não Circulante

Imobilizado 6 8.562 9.712

8.562 9.712

Total do Ativo 1.677.459 1.696,032

Circulante Nota explicativa 2018 2017

Fornecedores 1.878 11.770

Recursos comprometidos de projetos 7 211.570 213.676

Obrigações tributárias 8 8.598 8.558

Obrigações trabalhistas 9 50.221 48.801

Outras contas a pagar 100 550

272.367 283.354

Patrimônio Líquido

Superávit acumulado 1.413.684 1.208.636

Superávit do exercício (8.592) 204.042

1.405.092 1.412.678

Total do passivo 1.677.459 1.696.032

Receitas das Atividades Nota Explicativa 2018 2017

Receita com doações 10 1.340.329 1.370.735

Receita com serviços 16 107.880 -

Trabalho voluntário - Receita 13 548.283 509.793

Total da receita 1.996.492 1.880.528

(-) Custo dos projetos 11 (1.054.292) (836.452)

Superávit bruto 942.201 1.044.076

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS

Despesas administrativas 12 (449.008) (413.714)

Trabalho voluntário - despesa 13 (548.283) (509.793)

(997.291) (923.507)

(Déficit) Superávit Antes Do Resultado Financeiro (55.090) 120.569

Resultado financeiro líquido 15 46.498 83.473

(Déficit) / superávit do exercício (8.592) 204.042

As notas explicativas da Administração são parte 

integrante das demonstrações contábeis.

Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e
médias empresas e às entidades sem fins lucrativos, dispostas na NBC 
TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada 

pelas resoluções do CFC nº 1.285/10 e nº 1.319/10 e na NBC ITG 2002 
- Entidades Sem Finalidade de Lucro, aprovada pela resolução do CFC 
nº 1.409/12. As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas 
pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação em 25 de 
abril de 2019.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Recursos comprometidos de projetos

Em 2015 a Associação recebeu da empresa Telefônica Brasil S.A 
o valor R$ 528.204,60 para realização do projeto Treinamento e 
Capacitação em Mamografica com foco em Qualidade, aprovado pelo 
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), SIPAR 
25000.069698/2015-01

O projeto, que teve início em 2016 e duração de 24 meses, visou 
somar esforços e contribuir com a iniciativa do Ministério de Saúde 
e a fim de proporcionar excelência nos serviços de mamografia das 
instituições participantes do Programa Américas Amigas de Doação de 
Mamógrafos e Equipamentos Correlatos à Mamografia.

2018 2017

Recusos Projeto Pronon 564.012 546.070

Rendimentos Aplicações 9.355 17.942

(-) Recursos aplicados 361.797 350.336

211.570 213.676

Doações

As doações recebidas durante o ano de 2018 e de 2017 podem ser assim demonstradas:

2018 2017

Montante das doações Quantidade Montante Quantidade Montante

Abaixo de R$ 10.000 158 110.419 159 116.936

De R$ 10.001 a R$ 50.000 12 294.846 17 470.391

De R$ 50.001 a R$ 100.000 6 391.950 2 141.786

De R$ 100.001 a R$ 500.000 2 543.114 3 641.622

(-) impostos - - - -

178 1.340.329 181 1.370.735

Custo dos projetos

Em 2017, a Associação Américas Amigas dispendeu R$ 836.452 em 
atividades relacionadas à sua missão e seus principais programas 
de atuação. Entre estas atividades destacamos:

• R$ 99.670 para manutenção de equipamentos doados
• R$ 88.363 para programa de Doação de exames realizados por
• meio das Campanhas Pintando o Vale de Rosa, Marque esse Gol 

e Pintando a Paraíba de Rosa.
• R$ 382.417 para Treinamento e Capacitação de técnicos em 

mamografia, totalizando 3.440 horas de aulas práticas e teóricas 
ministradas no Hospital de Amor de Barretos.

Além das aulas presenciais e do monitoramento pós-treinamento, os 
custos do projeto envolvem transporte aéreo e terrestre, alimentação, 
acomodação e seguro viagem para todos os profissionais inscritos. No 
ano de 2017, 43 profissionais provenientes dos estados de SP, MG, PB, 
PI e MA foram treinados/capacitados.

• R$ 4.392 para o Programa Conscientização e Informação sobre o 
Câncer de mama.

• R$ 45.050 para Captação de Recursos

2018 2017

Programa de Doação de Mamógrafos e Equipamentos Afins (309.566) -

Fretes/Pedágios - (2.078)

Manutenção de Equipamentos Doados - (99.669)

Captação de Recursos (13.338) (45.050)

Congresso/Pesquisa (278) -

Programa de Doação de Exames (22.883) (88.363)

Programa de Capacitação e Treinamento (264.433) (382.417)

Programa de Informação e Conscientização (24.360) (4.392)

-

Mão de Obra e Encargos (219.434) (214.483)

(1.054.292) (836.452)
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Agradecimentos

O TRABALHO DA AMÉRICAS 
AMIGAS NÃO SERIA POSSÍVEL 
SEM A AJUDA DE NOSSOS 
AMIGOS, PARCEIROS, 
APOIADORES, VOLUNTÁRIOS E 
PATROCINADORES

As parcerias, apoios e doações recebidas em 2018 
foram fundamentais para o sucesso do nosso 
trabalho em prol da detecção e  diagnóstico precoce 
do câncer de mama. 

A todos que estiveram conosco e nos apoiaram, 
nosso mais profundo agradecimento.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, CLASSIFICAÇÃO, TÍTULOS E QUALIFICAÇÃO

 

CERTIDÃO
 

CERTIFICASE que a instituição Américas Amigas, inscrita no CNPJ sob o nº
10.594.583/000180, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público por Despacho do Secretário Nacional de Justiça, publicado no DOU de 28 de
Janeiro de 2010, teve sua condição de OSCIP renovada por este Órgão, por ter atendido o
que determina a legislação vigente.

Não obstante o prazo de validade da presente certidão, o Ministério da Justiça poderá
eventualmente cancelar a qualificação se for comprovada, através de processo
administrativo, qualquer infração às normas que disciplinam a qualificação como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Caberá aos interessados verificar acerca da manutenção da qualificação desta entidade,
bem como da existência de processo administrativo em trâmite, no endereço eletrônico
http://www.mj.gov.br/CNEsPublico.

Certidão válida até 30 de Setembro de 2016

Brasília DF, 9 de Julho de 2015.

Código de controle da certidão  22636E.514356.676471.533863.3D49
 
Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet, em conformidade com a portaria
SNJ nº 24 de 11 de outubro de 2007, no endereço eletrônico: http://www.mj.gov.br/cnes
 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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