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ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO OBSERVATÓRIO NACIONAL DOS DIREITOS À 
ÁGUA E AO SANEAMENTO - ONDAS. 
Aos 24 dias do mês de novembro de 2020, às 17h30, se iniciou em segunda convocação, a 3ª 
Assembleia ordinária do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento – Ondas 
em formato inteiramente digital, em ambiente virtual, usando a plataforma zoom meeting em 
consonância com as determinações legais das autoridades governamentais que recomendam 
isolamento com o objetivo de conter a disseminação da Covid 19. Conforme convocação 
assinada pelo Coordenador Geral do Ondas, Marcos Helano Fernandes Montenegro, foi 
observada a seguinte ordem do dia:1-informes da coordenação colegiada; 2- Apreciação das 
propostas da coordenação colegiada e aprovação de: 2.a-plano anual de atividades para 2021; 
2.b-orçamento para 2021; 2.c-valores de anuidade dos associados para 2021; 3. Outros 
assuntos de interesse do ONDAS. Os participantes da assembleia indicaram como presidente 
Marcos Helano Fernandes Montenegro, Coordenador Geral do ONDAS e como secretário Edson 
Aparecido da Silva, Secretário Executivo do ONDAS. A assembleia teve início com a apresentação 
pelo seu secretário executivo do relatório de atividades do ONDAS dos meses de julho, agosto e 
setembro de 2020 (enviado aos associados e associadas como subsídio para a assembleia). As 
atividades do Ondas do período ocorreram sob a égide da COVID-19. Novos temas se 
incorporaram a pauta como as eleições municipais e o processo de leilões e/ou pregões 
envolvendo cias estaduais de saneamento, como COPASA, SANESUL, CASAL. As lives 
continuaram sendo a forma de diálogo com a sociedade e o instrumento para pautar temas de 
interesse do ONDAS, incluindo uma serie três de caráter internacional. No âmbito do Ciclo de 
Oficinas: Visões críticas sobre as alterações do marco legal do saneamento, o ONDAS promoveu 
doze eventos virtuais no mês de julho para tratar das alterações do marco legal do saneamento 
básico contidas no Projeto de Lei 4.162 de 2019, (Lei 14.026/20200) aprovado no dia 24 de junho 
de 2020 pelo Senado Federal. A atividade fez parte das comemorações dos 10 anos da 
Declaração da ONU dos direitos à água e ao esgotamento sanitário. Foram tratados os seguintes 
temas: titularidade dos serviços de saneamento básico; regionalização e blocos de municípios; 
regulação e papel da Ana; contratos e metas; limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; 
financiamento do investimento em saneamento básico; manejo das águas pluviais; participação 
e controle social; saneamento rural; os planos de saneamento básico; os direitos humanos à 
água e ao esgotamento sanitário. As demais lives realizadas pelos ONDAS foram: 01/07: Live 
“Os impactos da aprovação do PL 4.162/2019, o novo marco do saneamento”; 8/7:  Live “Os 
direitos à água e ao saneamento no brasil rural”; 29/07: Live “A mulher e os direitos à água e ao 
saneamento”; 12/8: Live “O direito à cidade e os direitos à água e ao saneamento”; 26/8: Live 
“Privatização do saneamento básico e violação dos direitos humanos”. Essa foi a primeira live 
internacional que o ONDAS organizou em parceria com a Internacional de Serviços Públicos – 
ISP. 9/9: Live “A luta pelo Direito a água na América Latina”. Essa foi a segunda live internacional 
que o ONDAS organizou também em parceria com a Internacional de Serviços Públicos – ISP. 
16/09: “Direitos à água e ao esgotamento sanitário nas ruas e espaços públicos”. Essa foi a 
terceira live internacional que o ONDAS organizou também em parceria com a Internacional de 
Serviços Públicos – ISP. Observação: Todas as lives realizadas a partir de 8/7, compuseram a 
programação de comemoração aos 10 anos da declaração da ONU dos direitos humanos à água 
potável e ao esgotamento sanitário. Participação do ONDAS na vigésima sexta edição do Grito 
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dos Excluídos em 07/09: Atividade onde organizações da sociedade civil, entre as quais o ONDAS, 
movimentos sociais, entidades, parlamentares e ativistas de todo o Brasil unem-se no Grito dos 
Excluídos para uma manifestação virtual nas redes sociais, com o tema “Vida em Primeiro Lugar” 
e repercutindo o lema “Basta de Miséria, Preconceito e Repressão! Queremos TRABALHO, 
TERRA, TETO E PARTICIPAÇÃO!”. O ONDAS produziu um vídeo com o tema da água e do 
saneamento especialmente para essa atividade. Outras lives com participação do ONDAS: Em 
28/7, oO ONDAS foi um dos organizadores do debate “Água e saneamento para as famílias 
pobres do DF”, no qual o coordenador geral do Observatório, Marcos Montenegro, participou ao 
lado de especialistas como Léo Heller, Sérgio Gonçalves, Cristina Brandão e a deputada distrital, 
Arlete Sampaio. Pesquisa sobre tarifa social: No mês de setembro foi dado início à publicação 
de textos abordando a tarifa social nos serviços de água e esgotamento sanitário na perspectiva 
de examinar a efetividade da tarifa social na promoção da acessibilidade econômica aos serviços 
de água e esgotamento sanitário. O ONDAS desencadeou a iniciativa de avaliação da aplicação 
desse instrumento em oito capitais, que têm diferentes formas de operação dos serviços: Porto 
Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Campo Grande e Manaus. 
Carta compromisso aos candidatos (as): Em setembro o ONDAS elaborou carta aos(às) 
candidatos(as) nas eleições 2020 com propostas e compromissos a serem incorporados aos seus 
programas de governo a seus mandatos caso eleitos (as). Apoio a outras ações: Resíduos Sólidos: 
O ONDAS subscreveu e apoiou na busca de adesões à representação ao MPF, em que 73 
entidades exigem participação social na elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A 
representação foi protocolada no dia 22/09, representação no Ministério Público Federal (4ª 
Câmara Meio de Ambiente e Patrimônio) exigindo, por parte do Ministério do Meio Ambiente, 
o respeito à Lei 12.305/2010 respeitando a realização de audiências e consultas públicas, que 
deve se dar desde o início da formulação do Plano, o que não está ocorrendo. Leilão da CASAL: 
Apoio na elaboração de ADI contra o leilão da Casal - Companhia de Saneamento de Alagoas 
(30/09), vencido pela BRK ambiental. Elaboração de informações sobre a BRK ambiental. Notas: 
28/09: Ondas se posiciona contra os ataques do governo federal ao meio ambiente. Artigos: 
09/07: “O CadÚnico e a tarifa Social para os serviços de água potável e esgotamento sanitário”, 
por: Rosangela D. O. da Paz Assistente social, professora do Programa de Pós Graduação em 
Serviço Social da PUCSP; 10/07: “Por que vender a COPASA é um péssimo negócio para o estado 
de Minas Gerais?”, por: Alex M. S. Aguiar Engenheiro Civil e Sanitarista. M.Sc. Saneamento; 
23/07: “Abordagens da tarifa social nos serviços de água e esgotamento sanitário – os casos de 
Porto Alegre, Campo Grande e Belo Horizonte”, por: Ricardo de Sousa Moretti; Engenheiro Civil, 
Mestre e Doutor pela Escola Politécnica da USP, Professor titular aposentado da Universidade 
Federal do ABC; 28/07: “Nova lei: o saneamento é somente um negócio lucrativo”, por: Amauri 
Pollachi, Mestre em Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC. 
Graduado em Engenharia Mecânica e História pela Universidade de São Paulo. 30/07: “Direito 
humano à água e ao esgotamento sanitário: breve cenário internacional e nacional, princípios, 
obrigações e critérios de positivação”, por: Patrícia Campos Borja (MAASA-DEA/EP/UFBA) e Luiz 
Roberto Santos Moraes (MAASA-DEA/EP/UFBA), 08/08: “Nova lei é um passo atrás no 
saneamento básico no Brasil”, por: Edson Aparecido da Silva, Sociólogo e Mestre em 
Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC; 11/08: “Privatização dos 
serviços públicos de saneamento básico no Brasil e a onda neoliberal radicalizada”, por: Patrícia 
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Campos Borja (MAASA-DEA/EP/UFBA) e Luiz Roberto Santos Moraes (MAASA-DEA/EP/UFBA); 
24/08: “A nova lei de saneamento: atiraram no público e acertaram o privado”, por: Léo Heller – 
Pesquisador da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e conselheiro de orientação do ONDAS; Marcos 
Montenegro – Engenheiro e mestre em engenharia civil pela USP e coordenador do ONDAS e 
Edson Aparecido da Silva – Sociólogo, mestre em planejamento e gestão do território pela UFABC 
(Universidade Federal do ABC) e secretário-executivo do ONDAS. Artigos sobre tarifa social: “A 
Tarifa Social nos Serviços de Água e Esgotos em Belo Horizonte”, por Alex M.S.Aguiar - 
Engenheiro Civil e Sanitarista. M.Sc. Saneamento; “Tarifas sociais de água e esgoto em Campo 
Grande- MS”, por Pery Nazareth e Marcos Helano Montenegro - Engenheiro e mestre em 
engenharia civil pela USP e coordenador do ONDAS;  “A Tarifa Social nos Serviços de Água e 
Esgoto em Porto Alegre”, por: Arnaldo Luiz Dutra e Carlos Eduardo de Oliveira;  “Acessibilidade 
econômica aos serviços públicos de água e esgoto e tarifa social no Distrito Federal”, por Thiago 

Faquinelli - Gestor ambiental e Marcos Helano F. Montenegro - Engenheiro e mestre em 
engenharia civil pela USP e coordenador do ONDAS; “A tarifa social nos serviços de água e 
esgotos no Rio de Janeiro”, por Ana Lucia Britto - Professora do Programa de Pós-Graduação em 
Urbanismo - PROURB da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ. Pesquisadora do 
Observatório das Metrópoles e Patrícia Finamore Araújo - Engenheira Ambiental e Sanitarista, 
Msc. Saúde Pública, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Universidade 
do Rio de Janeiro. Novos associados no trimestre em análise: Período: 02/07/2020 a 
29/09/2020 – 70 associados. O relatório foi complementado com informes dos (as) presentes na 
assembleia. Jovens: O associado Rafael Bastos informou sobre o que pode ser uma 
“conformação” de um núcleo da juventude do ONDAS. Lembra que o Ciclo de Oficinas: Visões 
críticas sobre as alterações do marco legal do saneamento, serviram de incentivo para que 
muitos jovens se inscrevessem no ONDAS. A partir dai a ideia da Coordenação do ONDAS foi dar 
visibilidade e fomentar a participação desse potencial jovem, não só como receptores das ações 
do ONDAS, mas também como protagonistas. A partir daí foi realizado, em 27 de outubro, uma 
atividade com os jovens denominada “resenha com o ONDAS” que contou com a participação 
de 50 pessoas entre associados (as) e simpatizantes do ONDAS. A partir da “resenha” o grupo se 
manteve organizado e com o chamamento para a 3ª Assembleia voltaram a se articular para 
contribuir com o “plano de atividades para 2021”. Projeto de extensão em parceria com a 
UFABC: Luciana Ferrara, que integra o Conselho de Orientação do ONDAS falou sobre o projeto 
de extensão que tem como título “Dinâmicas Territoriais e Desigualdades no ABC” 
(http://lepur.com.br/extensao/projetos-em-andamento/). Os recursos são da UFABC e foi 
pleiteado pelo LEPUR – Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais objetivo é 
atualizar o diagnóstico regional em relação a alguns temas como habitação, saneamento e 
mobilidade urbana. A parceria com om nesse projeto vem no sentido de avançar numa agenda 
de pesquisa que identificar os problemas e as estratégias de acesso a água em favelas. Destaque-
se que esse tema já vem sendo trabalhado também pelo LABJUTA – Laboratório de Justiça 
Territorial que já realizou um piloto denominado “cartografia do acesso à água no contexto da 
COVID-19” a pesquisa encontra-se em processo de conclusão. A pesquisa foi feita via formulário 
eletrônico em razão da pandemia. Depois foram selecionadas 9 áreas onde o problema era mais 
grave, onde houve um aprofundamento da pesquisa e deverá ser criado um site e disponibilizado 
um mapa interativo com o resultado da pesquisa e 9 narrativas de acesso à água retratando 
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algumas questões. O Projeto do LEPUR propiciará o aprofundamento da pesquisa em parceria 
com o Movimento em Defesa do Favelado e o ONDAS. Apoio a luta jurídica contra a 
privatização: ADI contra a Lei 14.026de 2020: O Conselheiro de Orientação do ONDAS, Abelardo 
Oliveira, solicitou que fosse acrescentado ao relatório de atividades as ações relacionadas ao 
apoio a luta jurídica contra a privatização. O ONDAS em conjunto com a FNU subsidiou a 
elaboração da  Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6536 impetrada pelo Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB), o Partido Socialismo e Liberdade (Psol), o Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) e o Partido dos Trabalhadores (PT) que acionaram o Supremo Tribunal Federal 
(STF) contra o Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020). Região 
Metropolitana de Maceió: O ONDAS apoiou a elaboração da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 80.494/2020 em relação ao leilão dos serviços de saneamento na 
região metropolitana de Maceió. A ação foi protocolada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) na 
Suprema Corte, a legenda alegou que a privatização da água é uma afronta aos direitos dos 
cidadãos, em especial, aqueles que vivem em estado de vulnerabilidade social. PPP no Mato 
Grosso do Sul: O ONDAS, a partir do envolvimento e articulação com o Sindágua-MS, através de 
seu presidente, Lázaro de Godoy Neto, e em parceria com a Federação Nacional dos Urbanitários 
(FNU), apoiou a ações na justiça contra a PPP – Parceria Pública Privada que privatiza os serviços 
da Sanesul em 68 municípios do Mato Grosso do Sul. Impugnação do Pregão promovido pela 
COPASA em Minas Gerais: O Ondas em parceria com a Federação Nacional dos Urbanitários 
(FNU) e a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (FISENGE), impugnaram 
tempestivamente em 13 de outubro o edital do pregão nº 40/2020 do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que tinha como objeto a contratação de serviços 
técnicos à estruturação que subsidiem a modelagem da privatização da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Os pedidos foram protocolados no Tribunal de Contas da 
União (TCU), BNDES, e Ministério Público Federal (MPF). O que deu base para o pedido de 
impugnação foram as irregularidades e ilegalidades que envolviam o pregão. As entidades não 
obtiveram êxito e a sessão pública ocorreu no dia 19/10. Projeto de Seminários ONDAS/FAPERJ: 
A Coordenadora de Projeto do ONDAS, Professora Ana Lucia Brito informou sobre o “Seminário 
Políticas Públicas de Saneamento Básico: perspectivas para atendimento dos direitos humanos 
e dos Objetivos do Milênio”. O evento acontecerá em oito sessões semanais, nos meses de março 
e abril de 2021, tendo como tema central e unificador os impasses enfrentados para a atender 
o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 6 que diz: “Assegurar a 
disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos” (ODS 6), discutindo a 
política nacional e a política estadual, com foco na Região Metropolitana do Rio Janeiro. O 
seminário envolve uma parceria entre o Laboratório de Estudos de Águas Urbanas do PROURB, 
o Observatório das Metrópoles e professores do IPPUR, ambos da UFRJ, e o ONDAS, 
Observatório Nacional do Direitos à Água e ao Saneamento. Terminado os informes o presidente 
da assembleia passou a palavra para o secretário executivo do ONDAS para que ele apresentasse 
o plano de trabalho proposto para 2021, em conformidade com o ponto 2.a da ordem do dia: 
Plano anual de atividades para 2021. Ato contínuo o secretario apresentou o plano, conforme 
segue: 1. Retomar articulações para a inclusão do direito humano à água e ao esgotamento 
sanitário no artigo 6º da CF que trata dos direitos sociais; comunicação aberta: 1.1. lives do 
Ondas-programação quinzenal de debates;1.2. informe semanal; tradução e publicação dos 
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relatórios do Relator Especial da ONU para os DHAES; 1.4. publicação de artigos e comunicações 
de interesse; 1.5. entrevistas; 1.6. divulgação de capítulos de livros, dissertações e teses (de 
interesse do ONDAS); 1.7. produção de conteúdo áudio visual para ONDAS. 2. Investigação: 2.1 
acessibilidade e tarifa social; 2.2 privatizações em curso (discutir casos concretos exemplo 
Alagoas, PPP MS, Copasa, Rio de Janeiro); 2.3 gestão privada de sociedades de economia mista 
(Discutir a questão da distribuição de lucro, como evolui lucro, distribuição de lucro, evolução 
dos investimentos, distribuição de dividendos); 2.4 hidrômetro social; 2.5 Saneamento rural; 2.6 
desenvolvimento de ranking do saneamento; 2.7 avaliação e crítica das normas de referência 
para a regulação; 2.8 construir relação de cooperação com programas de pós-graduação que 
atuam na temática do ONDAS; 2.9 organizar encontro/evento acadêmico e popular do ONDAS 
com espaço para diferentes formas de apresentação e valorização da extensão universitária. 3. 
Capacitação: 3.1 curso de formadores em cooperação com a UFABC e UFRJ; 3.2 curso de DHAES 
em cooperação com a Fiocruz; 4. Cooperação internacional e articulação com entidades 
internacionais: 4.1 ISP; 4.2 Rede Vida; 4.3 outras. 5. Gestão democrática: 5.1 assembleias dos 
associados 1° e 2° semestres; 5.2 coordenação colegiada semanal, coordenação ampliada a cada 
duas semanas mais convidados (as); 5.3 realizar plenária geral semestral com associados (as) 
como forma de ampliar a interação. 6. Fortalecimento da atividade associativa: 6.1 realizar 
campanha permanente de associação ao ONDAS; 6.2 organização de núcleos do ONDAS 
regionais ou estaduais 2021 e realizar atividades de formação/integração. 7. Buscar interlocução 
com as assembleias legislativas como forma de intervir e participar dos debates sobre 
privatização das empresas de saneamento. A seguir o presidente da assembleia passou a palavra 
para o coordenador de administrativo e financeiro do ONDAS para que ele procedesse a 
apresentação dos pontos O plano conforme exposto foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade pelos participantes Passando ao item 2.b-Orçamento para 2021 da ordem do dia, 
o Coordenador Administrativo Financeiro apresentou a proposta preparada pela Coordenação 
Colegiada que consta do anexo 1  e que submetida à votação pelo presidente da Assembleia foi 
aprovada por unanimidade pelos presentes. Passando ao item da ordem do dia 2.c-Valores de 
anuidade dos associados para 2021, o Coordenador Administrativo Financeiro apresentou a 
proposta preparada pela Coordenação Colegiada que consta do anexo 2 e que submetida à 
votação pelo presidente da Assembleia foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Nada 
mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada e eu, Edson Aparecido da Silva, lavrei a 
presente ata que, com os anexos, soma 08 (oito) páginas. Depois de lida e aprovada, foi assinada 
por mim e por Marcos Helano Fernandes Montenegro, que presidiu os trabalhos. 
 
Brasília, DF, 25 de novembro de 2020. 
      

                                         
Edson Aparecido da Silva   Marcos Helano Fernandes Montenegro 
Secretário       Presidente 
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ANEXO 1 

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2021 
 
Saldo em 31/12/2020                 4.922,44 
 
RECEITAS             121.380,00 
Anuidades de associados                          86.380,00 
Terceiros                            35.000,00 
Patrocínio de projetos                                                      30.000,00 
Doações                                                         5.000,00 
 
DESPESAS                87.900,00  
Comunicação                             46.800,00 
Manutenção do site               12.000,00 
Newsletter semanal                                                         2.400,00 
Redes Sociais (Facebook, Instagram e Youtube)                                                                 12.000,00 
Renovação do site                                                         5.000,00                 
Assessoria de Imprensa                                                      12.000,00 
Renovação domínio, hospedagem e suporte técnico                                                          1.000,00 
Campanha de associação (impulsionamento  
de posts, otimizador do instagram etc)                                                                    2.400,00 
Serviços de terceiros                           41.100,00 
Assessoria política                                                                                                                   14.400,00 
Assessoria Contábil                                                       1.700,00 
Apoio à execução de projetos                                                    25.000,00 
Saldo em 31/12/2021              33.840,00 
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ANEXO 2 

TABELA DE VALORES PARA RENOVAÇÃO DA ANUIDADE 2021 DOS ASSOCIADOS  

  

 

Associados 

Mês À vista Parcelado

Janeiro                          400,00 40,00+ 11 x 40,00

Fevereiro                          420,00 80,00 + 10 x 40,00

Março                          440,00 120,00 + 9 x 40,00

Abril                          480,00 160,00 + 8 x 40,00

Maio                          480,00 200,00 + 7 x 40,00

Junho                          480,00 240,00 + 6 x 40,00

Julho                          480,00 280,00 + 5 x 40,00

Agosto                          480,00 320,00 + 4 x 40,00

Setembro                          480,00 360,00 + 3 x 40,00

Outubro                          480,00 400,00 + 2 x 40,00

Novembro                          480,00 440,00 + 1 x 40,00

Dezembro                          480,00 

Associados grupo de 5 pessoas (desconto de 10%)

Mês À vista Parcelado

Janeiro                          360,00 36,00+ 11 x 36,00

Fevereiro                          378,00 72,00 + 10 x 36,00

Março                          396,00 108,00 + 9 x 36,00

Abril                          432,00 144,00 + 8 x 36,00

Maio                          432,00 180,00 + 7 x 36,00

Junho                          432,00 216,00 + 6 x 36,00

Julho                          432,00 252,00 + 5 x 36,00

Agosto                          432,00 288,00 + 4 x 36,00

Setembro                          432,00 324,00 + 3 x 36,00

Outubro                          432,00 360,00 + 2 x 36,00

Novembro                          432,00 396,00 + 1 x 36,00

Dezembro                          432,00 

Associados grupo de 10 pessoas ou mais (desconto de 20%)

Mês À vista Parcelado

Janeiro                          320,00 32,00+ 11 x 32,00

Fevereiro                          336,00 72,00 + 10 x 32,00

Março                          352,00 96,00 + 9 x 32,00

Abril                          384,00 128,00 + 8 x 32,00

Maio                          384,00 160,00 + 7 x 32,00

Junho                          384,00 192,00 + 6 x 32,00

Julho                          384,00 224,00 + 5 x 32,00

Agosto                          384,00 256,00 + 4 x 32,00

Setembro                          384,00 288,00 + 3 x 32,00

Outubro                          384,00 320,00 + 2 x 32,00

Novembro                          384,00 352,00 + 1 x 32,00

Dezembro                          384,00 
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Novos associados

Mês À vista Parcelado

Janeiro 400,00 12 x40,00

Fevereiro 366,67 11 X 40,00

Março 333,33 10 X40,00

Abril 300,00 9 x 40,00

Maio 266,67 8 X 40,00

Junho 233,33 7 X 40,00

Julho 200,00 6 x 40,00

Agosto 166,67 5 X 40,00

Setembro 133,33 4 X 40,00

Outubro 100,00 3 x 40,00

Novembro 66,67 2 X 40,00

Dezembro 1 X 40,00

Novos associados - 10% desconto

Mês À vista Parcelado

Janeiro 360,00 12 x36,00

Fevereiro 330,00 11 X 36,00

Março 300,00 10 X36,00

Abril 270,00 9 x 36,00

Maio 240,00 8 X 36,00

Junho 210,00 7 X 36,00

Julho 180,00 6 x 36,00

Agosto 150,00 5 X 36,00

Setembro 120,00 4 X 36,00

Outubro 90,00 3 x 36,00

Novembro 60,00 2 X 36,00

Dezembro 1 X 36,00

Novos associados - 20% desconto

Mês À vista Parcelado

Janeiro 320,00 12 x32,00

Fevereiro 293,34 11 X 32,00

Março 266,66 10 X32,00

Abril 240,00 9 x 32,00

Maio 213,34 8 X 32,00

Junho 186,66 7 X 32,00

Julho 160,00 6 x 32,00

Agosto 133,34 5 X 32,00

Setembro 106,66 4 X 32,00

Outubro 80,00 3 x 32,00

Novembro 53,34 2 X 32,00

Dezembro 1 X 32,00

Novos associados - estudantes

Mês À vista Parcelado

Janeiro 200,00 12 x20,00

Fevereiro 183,34 11 X 20,00

Março 166,67 10 X20,00

Abril 150,00 9 x 20,00

Maio 133,34 8 X 20,00

Junho 116,67 7 X 20,00

Julho 100,00 6 x 20,00

Agosto 83,34 5 X 20,00

Setembro 66,67 4 X 20,00

Outubro 50,00 3 x 20,00

Novembro 33,34 2 X 20,00

Dezembro 1 X 20,00


