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Trazendo como sua marca a or do mandacaru, a Agrodan 

Social busca levar ainda mais esperança e desenvolvimento 

para o sertão pernambucano, assim como a chuva quando 

chega e faz esta planta brotar com cores e vida.

A Associação foi fundada em 2016 pela empresa Agrodan, e 

seu primeiro grande projeto, inaugurado no ano seguinte, já 

impacta diretamente mais de 200 famílias da comunidade local. 

A construção da Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um 

sonho realizado com a ajuda de várias mãos e espera 

transformar o futuro de todas as crianças que ali passarem.
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Esse projeto surgiu como uma ideia que, 
mesmo com a descrença de muitos, 
tomou forma e se concretizou. Aprendi 
com minha mãe que a educação 
transforma o futuro das pessoas e, por 
isso, ela deve ser a base para uma 
sociedade melhor. A Agrodan Social 
surgiu com esse objetivo: levar mudança, 
esperança, um caminho de novas 
oportunidades para mais de 200 
crianças que vivem na zona rural de 
Belém do São Francisco e, na maioria 
das vezes, eram privadas do direito de 
escolha do próprio futuro, o simples 
direito de sonhar. 

Agora, com a Escola Professora Olindina 
Roriz Dantas, que orgulhosamente 
carrega o nome de minha mãe, essas 
crianças terão acesso a um ensino de 
qualidade, transporte escolar, refeições 
balanceadas, prossionais preparados e 
apaixonados pelo que fazem, para 
ajudá-las a trilharem o melhor caminho, 
não só como prossionais, mas como 
grandes cidadãos. 

O sonho se tornou realidade. Agora, 
conto com a ajuda de parceiros e 
sociedade para que ele se sustente. Em 
meu nome, garanto que a Agrodan 
Social dará o seu melhor por cada uma 
dessas crianças. 

Paulo Dantas 
Fundador e presidente da Agrodan 
Social 
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CONSTRUÇÃO
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Março de 2017
Início da obra

R$ 2,4 milhões
Investimento da primeira 

etapa do projeto

80% do valor
foi doado pela Agrodan

20% do valor
foi doado por parceiros do 

Brasil e da Europa

Novembro de 2017
foi inaugurada a primeira
etapa do projeto
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220
crianças 

matriculadas

Ensino
Integral
de 8h às 16h

As crianças matriculadas na 
Escola Professora Olindina Roriz
Dantas possuem entre 3 e 11 anos
e residem na zona rural da região
de Belém do São Francisco.

Os alunos contam com aulas do
ensino básico e também música, 
inglês, dança, artes, esportes, 
robótica e informática. Transporte
escolar e três refeições diárias
também são proporcionados.
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ESTRUTURA

Salas de aula, direção,
professores, coordenação 

Cozinha, despensa,
almoxarifado

Brinquedoteca

Biblioteca Sala de repouso Laboratório de inglês

Sala Multimídia e de
Informátiva

Sala Creche Parque Infantil

Refeitório Estrutura com
acessibilidade

Horta e pomar
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1. Contexto Operacional

A Agrodan Social – Associação Educacional, Cultural e Ambiental da Agrodan é uma 

Associação de pessoa jurídica de direito privado constituída sem ns lucrativos. Tendo 

por objetivo, conforme o artigo 4º do seu Estatuto, o desenvolvimento econômico, 

social, cultural e político, além da melhoria da qualidade de vida das comunidades 

em que atua, através da promoção gratuita a educação, custeando e mantendo a 

Escola Professora Olindina Roriz Dantas, localizada na zona rural do Município de 

Belém de São Francisco, Estado de Pernambuco. Ainda no mesmo artigo, parágrafo 

primeiro, a Associação poderá realizar para seus objetivos sociais: Celebrar 

contratos, convênios, acordos, termos de parceria, contratos de gestão e outros 

instrumentos com o Poder Público, pessoas jurídicas de direito privado e outras 

entidades e instituições ans; publicar e divulgar livros, artigos, manuais, revistas, 

boletins e outros; participar, coordenar, patrocinar e promover congressos, 

conferencias, fóruns, simpósios, seminários, feiras e pesquisas; realizar concursos e 

promoções para incentivar, dignicar e premiar pessoas ou organizações; promover 

atividades e programas de esporte, lazer e atividades recreativas; promover a 

assistência social atendendo a todos os públicos interessados, incluindo crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, idosos, portadores de deciência 

física e todas as minorias da sociedade; promover voluntariado; promover ações e 

programas para o desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

promover estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

promoção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e cientícos que 

digam a respeito as suas atividades sociais.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis 

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação 

aplicável ao Terceiro Setor e das Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade.
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3. Principais Práticas Contábeis

Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das demonstrações 

contábeis, destacamos:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Conforme determina a Resolução do CFC Nº 

1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 

1.376/11 (NBC – TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores 

contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em 

conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de 

liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão 

sujeitos a insignicante risco de mudança de valor.

b) Apuração de superávit ou décit – O registro de receitas e despesas é efetuado 

por regime de competência. Os valores aplicados no projeto da entidade 

nanciadora são transferidos mensalmente do passivo circulante para as contas de 

resultado. 
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Doações
Agrodan

Doações
Exterior

Doações
Nacionais PF

Doações
Nacionais PJ

Doações Agrodan 1.958.065,92  

Doações Exterior 404.725,49     

Doações Nacionais Pessoa Física 50.700,00       

Doações Nacionais Pessoa Jurídica 36.252,07       

Total 2.449.743,48  

Receita Operacional 2.449.743,48       

    Doações recebidas 2.449.743,48        

Despesas Operacionais (44.390,14)           

    Despesas com pessoal (15.926,36)            

    Despesas administrativas (25.081,47)            

    Despesas tributárias (1.537,95)              

    Resultados financeiros (1.844,36)              

Superávit (déficit) do exercício 2.405.353,34       
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ATIVO PASSIVO

2017                2017            

Circulante Circulante

· Caixa e equivalentes de caixa 520,12                  · Fornecedores 60.860,32        

· Adiantamentos a fornecedores 228.432,82           · Obrigações tributárias 50,00               

· Obrigações trabalhistas 8.097,22          

Total 228.952,94         Total Passivo 69.007,54      

Não circulante Patrimônio Líquido

Imobilizado · Patrimônio Social -                      

· Imobilizado em Andamento 2.245.407,94        · Superávit/Déficit do Exercício 2.405.353,34    

2.245.407,94      Total Patrimônio Líquido 2.405.353,34 

Total do Ativo 2.474.360,88      Total Passivo e Patrimônio Líquido 2.474.360,88 
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