
 

 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022. 
 

Prezados Estudantes,  

 

A OHAEC – Organização Hélio Alonso de Educação e Cultura, mantenedora das Faculdades Integradas 

Hélio Alonso – FACHA e do Colégio Hélio Alonso - CHA, ingressou nesta quarta-feira, 27 de abril de 2022, com um 

pedido de Recuperação Judicial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, medida que é um passo importante para 

a reestruturação financeira da Instituição.  

Aproveitamos este momento para compartilhar com vocês esta decisão e deixar claro que esta medida 

não trará impacto negativo nas rotinas acadêmicas da FACHA.  

O objetivo da Recuperação Judicial, com base no disposto na Lei 11.101/2005, é proporcionar um 

ambiente equilibrado e medidas concretas para solucionar os problemas financeiros que, principalmente, com o 

advento da Pandemia da COVID 19, se somaram para dificultar a gestão financeira da instituição.  

A prioridade de nossa Instituição é preservar toda a nossa comunidade acadêmica. Sabemos que nossos 

estudantes, professores e colaboradores são a razão de ser da FACHA, com isso, os trabalhos acadêmicos seguem 

normalmente, assim como o calendário de aulas e demais atividades. Todos os alunos cumprirão sua trajetória 

acadêmica, sem qualquer alteração por conta da decisão que hoje anunciamos.  

O mecanismo da Recuperação Judicial visa sanar as nossas obrigações junto a todos os credores, em 

especial as obrigações trabalhistas, e cumprir o principal compromisso da OHAEC, o de seguir garantindo a 

qualidade de ensino e aprendizagem. Uma vez aceito o pedido de Recuperação Judicial, a próxima etapa é a 

apresentação do plano de reestruturação.  

Temos muito claro que a reorganização das finanças da OHAEC beneficiará a comunidade acadêmica e a 

sociedade como um todo. Trabalhamos para o bem da FACHA, cientes de nossos compromissos e 

responsabilidades com os nossos estudantes, com as nossas equipes e com a Educação.  

Nos colocamos à disposição para sanar dúvidas e esclarecer quaisquer informações pelo e-mail 

ohaec@helioalonso.com.br e a cada etapa deste processo manteremos todos informados.  

Contamos com o apoio e a colaboração de cada um neste momento de retomada. Afinal, juntos somos 

ainda mais fortes! 

 

Cordialmente, 

 

Marcia Regina Alonso Pfisterer – Presidente da OHAEC  
Claudia Alonso – Vice-presidente da OHAEC 
Andreia Cristina Alonso – Diretora Financeira da OHAEC 
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