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Levantamento da FGV mostra perda
de dinamismo da indústria desde 1990

Indicadores Em marcha lenta

BRASÍLIA

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, afirmou ontem que 
a diretoria jurídica do BNDES 
“aplicou uma rasteira” no go-
verno  no  processo  de  paga-
mento  dos  empréstimos  que  
aumentaram o capital da insti-
tuição em mais de R$ 400 bi-
lhões. As críticas foram feitas 
em  evento  de  comemoração  
dos 70 anos do próprio banco. 

Segundo o ministro, o jurídi-
co  do  BNDES  apresentou  ao  
Tribunal de  Contas  da  União  
(TCU) o argumento de que te-
ria prejuízo se devolvesse ao go-
verno todos os recursos aporta-
dos para o aumento de capital. 

“A capitalização do BNDES 
foi feita por meio de um em-
préstimo com taxa fixa. Quan-
do a inflação sobe, aumenta o 
subsídio.  O  Brasil  está  subsi-
diando o BNDES”, disse Gue-
des. “O jurídico do BNDES te-

ve a coragem de ir ao TCU para 
convencer o TCU de que é  o 
contrário. E o TCU caiu. Fala-
ram  que  devolver  o  dinheiro  
agora implicaria perda ao ban-
co. É o contrário. Estão se be-
neficiando do subsídio. Vocês 
deveriam estar devolvendo es-
ses recursos, o Brasil está em 
guerra.”  Segundo  Guedes,  o  
BNDES  já  pagou  R$  260  bi-
lhões  e  ainda  deveria  outros  
R$ 140 bilhões ao governo. 

Em  abril,  em  entrevista  ao  

Estadão/Broadcast, o  secretá-
rio do Tesouro, Paulo Valle, in-
formou que a dívida ainda se-
ria de R$ 98 bilhões. Na oca-
sião, Valle disse que esperava 
receber  R$  13  bilhões  neste  
mês e outros R$ 17 bilhões até 
o fim do ano. Assim, o banco 
deveria devolver R$ 30 bilhões 
em 2022, menos do que os R$ 
54 bilhões previstos no acordo 
com a equipe econômica.

Caso o BNDES pague os R$ 
30 bilhões ainda este ano, o sal-

do de R$ 68 bilhões ficaria aber-
to para pagamento nos próxi-
mos anos. A disputa envolven-
do o Tesouro Nacional e o BN-
DES chegou ao TCU, que esti-
pulou um cronograma para a 
devolução dos recursos.

A operação sempre foi alvo 
de  resistência  do  banco,  que  
contava com parte dos títulos 
repassados  pelo  Tesouro  no  
seu caixa, reforçando o seu lu-
cro. l  ANTONIO TEMÓTEO, LORENNA RODRI-

GUES e VICINIUS NEDER

Em evento do BNDES, Guedes cobra dívida do banco
Executivo Impasse no pagamento

DANIELA AMORIM

RIO

A perda de fôlego da indústria 
de  transformação  na  econo-
mia brasileira é  generalizada.  
Praticamente todos os ramos 
industriais – 12 de 14 pesquisa-

dos – reduziram sua participa-
ção na economia desde a déca-
da de 1990, segundo levanta-
mento do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas (Ibre/FGV) obti-
do com exclusividade pelo Es-
tadão/Broadcast.

Considerando uma média de 

participação nas três últimas dé-
cadas, a indústria de alimentos e 
bebidas,  por  exemplo,  reduziu 
sua fatia na geração do PIB de 
uma média de 2,9%, de 1990 a 
1999, para 2,7% de 2000 a 2009, 
recuando para 2,2% entre 2010 e 
2019. No mesmo período, a in-
dústria têxtil viu sua contribui-

ção encolher de 1% para 0,5% e, 
depois, para apenas 0,3%; a de 
artigos de vestuário e acessórios 
passou de 1% para 0,6% e, na se-
quência, para 0,5%; já a da indús-
tria  de  siderurgia,  que  era  de  
1,7% entre 1990 e 1999, encolheu 
para 1,5% e, depois, para 1,3%.

As únicas exceções entre as 
14  atividades  pesquisadas  fo-
ram os segmentos de veículos 
e  de  calçados,  que  tampouco  
registraram expansão: ficaram 
estagnados ou encolheram an-
te a década imediatamente an-
terior. O ramo de veículos, pe-
ças e outros equipamentos de 

transportes passou de uma fa-
tia  média  de  1,1%,  entre  os  
anos 1990 e 1999, para 1,4% de 
2000 a 2009; mas recuou para 
1,2% de 2010 a 2019. No mes-
mo período, o segmento de ar-
tefatos  de  couro  e  calçados  
saiu de 0,3% para 0,4%, retor-
nando a 0,3%.

“A queda  na  produtividade  
tem a ver com máquinas menos 
eficientes, treinamento ineficaz 
de  trabalhadores,  alcance  da  
educação,  problemas  estrutu-
rais”, disse Claudio Considera, 
coordenador do Núcleo de Con-
tas Nacionais do Ibre/FGV. l

.ΣΟΡΕΣΑΝΤΟΡΟ.ΧΟΜ.ΒΡ
ΑΠΟΝΤΕ Α ΧℜΜΕΡΑ Ο ΣΕΥ ΧΕΛΥΛΑΡ ΠΑΡΑ Ο 
ΧΙΓΟ ΑΟ ΛΑΟ Ε ΑΧΕΣΣΕ ΕΣΤΕ ΛΕΙΛ℘Ο.

ΓΡΑΝΕ ΟΠΟΡΤΥΝΙΑΕ
04 ΑΠΑΡΤΑΜΕΝΤΟΣ ΧΟΜ ΤΙΜΑ ΛΟΧΑΛΙΖΑ∩℘Ο ΕΜ ΣΠ (5 ΜΙΝ Ο ΣΗΟΠΠΙΝΓ ΠℑΤΙΟ ΗΙΓΙΕΝΠΟΛΙΣ)

ΣΟΜΕΝΤΕ ΟΝΛΙΝΕ − 14/07, ℵΣ 14η
ΛΟΤΕ 01: Σο Παυλο/ΣΠ. ςιλα Βυαρθυε. Απαρταεντο 32 δο Εδιφχιο Βνυσ, ρυα ουτορ Χεσ〈ριο Μοτα ϑνιορ, 291, χο 〈ρεα τιλ δε 39,47 ″, 〈ρεα χου δε 9,82 ″ 

ε 〈ρεα τοταλ δε 49,29 ″. Ινσχ. υνιχιπαλ 007.058.0312−0. Ματρχυλα 77.644 δο 5≡ Οφιχιαλ δε Ρεγιστρο δε Ι⌠ϖεισ δε Σο Παυλο. Λανχε νιο: Ρ∃ 309.900,00.

ΛΟΤΕ 02: Σο Παυλο/ΣΠ. ςιλα Βυαρθυε. Απαρταεντο 52 δο Εδιφχιο Βνυσ, ρυα ουτορ Χεσ〈ριο Μοτα ϑνιορ, 291, χο 〈ρεα τιλ δε 39,47 ″, 〈ρεα χου δε 9,82 ″ ε 
〈ρεα τοταλ δε 49,29 ″. Ινσχ. υνιχιπαλ 007.058.0316−3. Ματρχυλα 77.648 δο 5≡ Οφιχιαλ δε Ρεγιστρο δε Ι⌠ϖεισ δε Σο Παυλο. Λανχε νιο: Ρ∃ 309.900,00.

ΛΟΤΕ 03: Σο Παυλο/ΣΠ. ςιλα Βυαρθυε. Απαρταεντο 62 δο Εδιφχιο Βνυσ, ρυα ουτορ Χεσ〈ριο Μοτα ϑνιορ, 291, χο 〈ρεα τιλ δε 39,47 ″, 〈ρεα χου δε 9,82 ″ ε 
〈ρεα τοταλ δε 49,29 ″. Ινσχ. υνιχιπαλ 007.058.0318−1. Ματρχυλα 77.650 δο 5≡ Οφιχιαλ δε Ρεγιστρο δε Ι⌠ϖεισ δε Σο Παυλο. Λανχε νιο: Ρ∃ 309.900,00. 

ΛΟΤΕ 04: Σο Παυλο/ΣΠ. ςιλα Βυαρθυε. Απαρταεντο 102 δο Εδιφχιο Βνυσ, ρυα ουτορ Χεσ〈ριο Μοτα ϑνιορ, 291, χο 〈ρεα τιλ δε 23,71 ″, 〈ρεα χου δε 4,73 ″ 
ε 〈ρεα τοταλ δε 28,44 ″. Ινσχ. υνιχιπαλ 007.058.0326−0. Ματρχυλα 77.658 δο 5≡ Οφιχιαλ δε Ρεγιστρο δε Ι⌠ϖεισ δε Σο Παυλο. Λανχε νιο: Ρ∃ 309.900,00.

Παγαεντο: 100% δο ϖαλορ δο αρρεατε αισ χοισσο δε 5% (χινχο πορ χεντο) αο λειλοειρο α σερ παγο πελο αρρεαταντε. Οσ ιντερεσσαδοσ δεϖερο σε χαδαστραρ νο σιτε δο λειλοειρο χο 24η δε αντεχεδνχια.
ΦΑΧΕΒΟΟΚ.ΧΟΜ/ΣΟΡΕΣΑΝΤΟΡΟ   ΙΝΣΤΑΓΡΑΜ.ΧΟΜ/ΣΟΡΕΣΑΝΤΟΡΟ ΨΟΥΤΥΒΕ.ΧΟΜ/ΥΣΕΡ/ΛΕΙΛΑΟΣΟΡΕΣΑΝΤΟΡΟ   (11) 2464−6464  Χονσυλτε εδιταλ χοπλετο νο σιτε ωωω.σοδρεσαντορο.χο.βρ. Ινφορα⌡εσ: 11 2464−6464. Οταϖιο Λαυρο Σοδρ Σαντορο, Λειλοειρο Οφιχιαλ ϑΥΧΕΣΠ ν≡ 607.

TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2022
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ΑςΙΣΟ Ε ΑΒΕΡΤΥΡΑ Ε ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν≡ 043/2022

ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 06.253/2020  ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ Ε ΕΥΧΑ∩℘Ο − 
ΟΒϑΕΤΟ: ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο Ε ΕΜΠΡΕΣΑ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑΑ ΠΑΡΑ ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟ 
Ε ΗΟΡΤΙΦΡΥΤΙΓΡΑΝϑΕΙΡΟΣ, χονφορε Εσπεχιφιχα⌡εσ ε Χονδι⌡εσ χονσταντεσ 
δο Εδιταλ ε σευσ Ανεξοσ θυε εσταρ〈 ◊ δισποσιο δοσ ιντερεσσαδοσ νοσ στιοσ: ωωω.
χοπρασνετ.γοϖ.βρ ε ωωω.τρανσπαρενχια.οσασχο.σπ.γοϖ.βρ − Ενϖιο δασ Προποστασ δε 
Πρεοσ πελο σιτε ωωω.χοπρασνετ.γοϖ.βρ, χο ΑΤΑ Ο ΙΝ⊆ΧΙΟ Ο ΠΡΑΖΟ ΠΑΡΑ 
ΕΝςΙΟ Α ΠΡΟΠΟΣΤΑ ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ: 21/06/2022 ε ΑΤΑ Ε ΗΟΡΑ Α ΑΒΕΡΤΥΡΑ Α 
ΣΕΣΣ℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ: 05/07/2022 ◊σ 10η00ιν.

Οσασχο, 20 δε ϕυνηο δε 2022.
Ροσεαριε υωε Σαντοσ

Σεχρετ〈ρια Εξεχυτιϖα δε Χοπρασ ε Λιχιτα⌡εσ ε Εξερχχιο −

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ Ο ΜΥΝΙΧ⊆ΠΙΟ Ε ΟΣΑΣΧΟ
ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ ΕΞΕΧΥΤΙςΑ Ε ΧΟΜΠΡΑΣ Ε ΛΙΧΙΤΑ∩∏ΕΣ

Οβϕετο: Ρεγιστρο δε πρεοσ παρα εϖεντυαλ ε φυτυρα αθυισιο δε εθυιπαεντοσ ηοσπιταλαρεσ, παρα ατενδερ 
ασ νεχεσσιδαδεσ δασ υνιδαδεσ δε σαδε δα Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Σαδε δο Μαρανηο/ΣΕΣ, χονφορε 
εσπεχιφιχαο ε χονδι⌡εσ γεραισ δε φορνεχιεντο χοντιδασ νο Τερο δε Ρεφερνχια (ΑΝΕΞΟ Ι) δο εδιταλ; 
Αβερτυρα: 06/07/2022, ◊σ 10η (ηορ〈ριο δε Βρασλια); Λοχαλ: ωωω.χοπρασγοϖερναενταισ.γοϖ.βρ. 
Ινφορα⌡εσ: Χοισσο Σετοριαλ Περανεντε δε Λιχιταο  ΧΣΛ, λοχαλιζαδο να Αϖ. Προφεσσορ Χαρλοσ 
Χυνηα, σ/ν, ϑαραχατψ, ΧΕΠ: 65.076−820, Σο Λυσ/ΜΑ; Ε−αιλ: χσλ.σεσαρανηαο≅γαιλ.χο ε 
χσλ≅σαυδε.α.γοϖ.βρ; Φονεσ: (98) 31985558 ε 31985559.

Σο Λυσ − ΜΑ, 15 δε ϕυνηο δε 2022
ΜΑΡΧΟΣ ΜΕΝΕΣ Ε ΛΥΧΕΝΑ

Πρεγοειρο δα ΣΕΣ / ΜΑ

ΕΣΤΑΟ Ο ΜΑΡΑΝΗ℘Ο
ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ Ε ΕΣΤΑΟ Α ΣΑ∨Ε

ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΣΕΤΟΡΙΑΛ ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ Ε ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΑςΙΣΟ Ε ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο

ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν≡ 025/2022
ΠΡΟΧΕΣΣΟ Ν≡ 61101/2022/ΣΕΣ

ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022–SEFA (GMS nº 743/2022)

Sistema licitacoes-e do Banco do Brasil sob ID: 939594
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Atualização tecnológica 
(upgrade) da atual solução de banco de dados Oracle Exadata versão X7-2 Half Rack (instalado no 
Data Center Celepar e de propriedade da Sefa/PR) para versão X9M ou superior (hardware); Solução 
integrada Especializada em Backup e Recovery de Banco de Dados Oracle – Zero Data Loss Recovery 
Appliance (ZDLRA) RA21 ou superior, incluídos os serviços de garantia e suporte técnico 24x7 prestados 
pelo fabricante para ambos os equipamentos; serviços de migração de banco de dados para a nova 
solução; serviços técnicos especializados em hardware e software Oracle e materiais e componentes de 
infraestrutura e aparelhamento - lógico, elétrico e físico, conforme especificações, quantidades, condições 
de fornecimento e prazos descritos no Edital de Licitação e seus Anexos. VALOR MÁXIMO AUTORIZADO: 
R$ 17.863.277,93 (Dezessete milhões, oitocentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e 
noventa e três centavos), em LOTE ÚNICO.
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 05/07/2022, 09h00. PROCESSO: SPI nº 18.839.808-1.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Para o acesso, o Edital encontra-se disponível no Portal de Compras 
do Estado do Paraná (www.comprasparana.pr.gov.br) e no Portal de licitações do Banco do Brasil 
(www.licitacoes-e.com.br)
INFORMAÇÕES: SEFA – Secretaria de Estado da Fazenda / Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios.
Av. Vicente Machado, nº 445 - 6º andar – Centro – Curitiba/PR, Fone: (41) 3235-8612 / 3235-8603.

ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ Ε ΕΣΤΑΟ Ο ΠΛΑΝΕϑΑΜΕΝΤΟ Ε ΑΣ ΦΙΝΑΝ∩ΑΣ  ΣΕΠΛΑΝ 
ΑςΙΣΟ Ε ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο

ΠΡΟϑΕΤΟ ΓΟςΕΡΝΟ ΧΙΑ℘Ο  8276−ΒΡ
Ο Gοϖερνο δο Ριο Gρανδε δο Νορτε, ατραϖéσ δα Σεχρεταρια δε Εσταδο δο 
Πλανεϕαεντο ε δασ Fινανασ – ΣΕΠΛΑΝ τορνα πúβλιχο ◊σ επρεσασ ιντερεσσαδασ 
θυε ρεαλιzαρ〈 λιχιταο, οδαλιδαδε Πρεγο Ελετρôνιχο, δο τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΠΟΡ 
ΛΟΤΕ: ΠΕ−Ν≡ 185/2022,  Προχεσσο ΣΕΙ νº 01510304.000004/2022−17, δεστιναδο α 
Αqυισιçãο dε ΑQΥΙΣΙ∩℘Ο Ε ςΙΑΤΥΡΑΣ Ε ΥΑΣ ΡΟΑΣ ΕΣΤΙΛΟ "ΤΡΑΙΛ" 
ΠΑΡΑ ΥΤΙΛΙΖΑ∩℘Ο ΝΟ ΠΟΛΙΧΙΑΜΕΝΤΟ ΟΣΤΕΝΣΙςΟ ΟΒϑΕΤΙςΑΝΟ Ο 
ΡΕΑΠΑΡΕΛΗΑΜΕΝΤΟ Α ΠΟΛ⊆ΧΙΑ ΜΙΛΙΤΑΡ Ο ΕΣΤΑΟ Ο ΡΙΟ ΓΡΑΝΕ Ο 
ΝΟΡΤΕ, νο δια 06 dε jυlηο dε 2022, ◊σ 10:00 ηορασ, (ηορ〈ριοσ δε Βρασλια−F), 
ατραϖéσ δο σιτε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χο.βρ σοβ Ι ν≡ 945517. Ο Εδιταλ ενχοντρα−σε νο 
ρεφεριδο σιτε ε νο ωωω.γοϖερνοχιδαδαο.ρν.γοϖ.βρ. Εσχλαρεχιεντοσ νεχεσσ〈ριοσ 
εσταρο δισπονϖεισ νο σιτε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χο.βρ ε να Χοισσο Εσπεχιαλ Mιστα δε 
Αθυισιο ε Λιχιταο δο Gοϖερνο Χιδαδο, λοχαλιzαδα να Σεχρεταρια δε Εσταδο δο 
Πλανεϕαεντο ε δασ Fινανασ δο Ριο Gρανδε δο Νορτε, Χεντρο Αδινιστρατιϖο δο 
Εσταδο, ΒΡ 101, k 0, Λαγοα Νοϖα, Ναταλ/ΡΝ – ΧΕΠ: 59.064−901 – Τελ: 84 
3232.1964, ου αινδα ατραϖéσ δο ε−αιλ:  πεγοϖερνοχιδαδαο018@γαιλ.χο.

Ναταλ−ΡΝ, 15 δε ϕυνηο δε 2022
Μαρετâνεα Μεdειροσ dε Αραújο

Πρεγοειρα
Χοισσο Εσπεχιαλ Mιστα δε Αθυισιο ε Λιχιταο

Προϕετο Gοϖερνο Χιδαδο

S.A. “O ESTADO DE S. PAULO”
CNPJ nº 61.533.949/0001-41 - NIRE 35300044266

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da S.A. “O ESTADO DE S.PAULO” (“Sociedade”) convocados para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 29 de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede social, 
nesta Capital, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, nº 55, 6º andar, CEP 02598-900, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Eleição de membro do Conselho de Administração; e 2) Outros assuntos. São 
Paulo,20 de junho de 2022. ROBERTO CRISSIUMA MESQUITA - Presidente do Conselho de Administração.

AF Energia S.A.AF Energia S.A.AF Energia S.A.AF Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.852.802/0001-83 - NIRE 35.300.412.621CNPJ/MF nº 10.852.802/0001-83 - NIRE 35.300.412.621CNPJ/MF nº 10.852.802/0001-83 - NIRE 35.300.412.621CNPJ/MF nº 10.852.802/0001-83 - NIRE 35.300.412.621

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Abril de 2022Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Abril de 2022Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Abril de 2022Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Abril de 2022
Aos 29/04/2022, às 11h, de forma exclusivamente digital, como referência a sede da Companhia. Aos 29/04/2022, às 11h, de forma exclusivamente digital, como referência a sede da Companhia. Aos 29/04/2022, às 11h, de forma exclusivamente digital, como referência a sede da Companhia. Aos 29/04/2022, às 11h, de forma exclusivamente digital, como referência a sede da Companhia. Presença:Presença:Presença:Presença:    
a totalidade dos membros do Conselho de Administração. a totalidade dos membros do Conselho de Administração. a totalidade dos membros do Conselho de Administração. a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Mesa: Mesa: Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. 
José Luiz de Godoy Pereira, que convidou o Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho para secretariá-lo. José Luiz de Godoy Pereira, que convidou o Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho para secretariá-lo. José Luiz de Godoy Pereira, que convidou o Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho para secretariá-lo. José Luiz de Godoy Pereira, que convidou o Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho para secretariá-lo. 
Recomendar por unanimidade de votos a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos em Recomendar por unanimidade de votos a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos em Recomendar por unanimidade de votos a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos em Recomendar por unanimidade de votos a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos em 
Assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao artigo 142, V da Lei 6.404/76, das contas da Administração, Assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao artigo 142, V da Lei 6.404/76, das contas da Administração, Assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao artigo 142, V da Lei 6.404/76, das contas da Administração, Assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao artigo 142, V da Lei 6.404/76, das contas da Administração, 
Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021, acompanhados do parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., no qual foi dezembro de 2021, acompanhados do parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., no qual foi dezembro de 2021, acompanhados do parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., no qual foi dezembro de 2021, acompanhados do parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., no qual foi 
apurado lucro líquido no montante de R$ 3.280.927,28. Os Conselheiros, mediante proposta da Diretoria, apurado lucro líquido no montante de R$ 3.280.927,28. Os Conselheiros, mediante proposta da Diretoria, apurado lucro líquido no montante de R$ 3.280.927,28. Os Conselheiros, mediante proposta da Diretoria, apurado lucro líquido no montante de R$ 3.280.927,28. Os Conselheiros, mediante proposta da Diretoria, 
recomendam que o montante de R$ 3.280.927,28 do lucro líquido apurado no exercício social findo em recomendam que o montante de R$ 3.280.927,28 do lucro líquido apurado no exercício social findo em recomendam que o montante de R$ 3.280.927,28 do lucro líquido apurado no exercício social findo em recomendam que o montante de R$ 3.280.927,28 do lucro líquido apurado no exercício social findo em 
31/12/2021 seja utilizado para absorção de prejuízos acumulados nos exercícios anteriores. Aprovar, por 31/12/2021 seja utilizado para absorção de prejuízos acumulados nos exercícios anteriores. Aprovar, por 31/12/2021 seja utilizado para absorção de prejuízos acumulados nos exercícios anteriores. Aprovar, por 31/12/2021 seja utilizado para absorção de prejuízos acumulados nos exercícios anteriores. Aprovar, por 
unanimidade de votos a celebração de aditivo com a empresa Ernst & Young Auditores Independentes S/S, unanimidade de votos a celebração de aditivo com a empresa Ernst & Young Auditores Independentes S/S, unanimidade de votos a celebração de aditivo com a empresa Ernst & Young Auditores Independentes S/S, unanimidade de votos a celebração de aditivo com a empresa Ernst & Young Auditores Independentes S/S, 
para prestação dos serviços de auditoria externa nos anos de 2022 e 2023, cujas condições se encontram para prestação dos serviços de auditoria externa nos anos de 2022 e 2023, cujas condições se encontram para prestação dos serviços de auditoria externa nos anos de 2022 e 2023, cujas condições se encontram para prestação dos serviços de auditoria externa nos anos de 2022 e 2023, cujas condições se encontram 
dispostas no material de apoio, disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, rubricado por dispostas no material de apoio, disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, rubricado por dispostas no material de apoio, disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, rubricado por dispostas no material de apoio, disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, rubricado por 
estes e pelos membros da Diretoria e arquivado na sede da Companhia. Nada mais a ser tratado.estes e pelos membros da Diretoria e arquivado na sede da Companhia. Nada mais a ser tratado.estes e pelos membros da Diretoria e arquivado na sede da Companhia. Nada mais a ser tratado.estes e pelos membros da Diretoria e arquivado na sede da Companhia. Nada mais a ser tratado. Mesa: Mesa: Mesa: Mesa:    
José Luiz de Godoy Pereira - Presidente; José Luiz de Godoy Pereira - Presidente; José Luiz de Godoy Pereira - Presidente; José Luiz de Godoy Pereira - Presidente; Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho -Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho -Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho -Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho - Secretário.  Secretário.  Secretário.  Secretário. JUCESP JUCESP JUCESP JUCESP nº nº nº nº 
291.424/22-3 em 07/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.291.424/22-3 em 07/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.291.424/22-3 em 07/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.291.424/22-3 em 07/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORALASSEMBLEIA GERAL ELEITORALASSEMBLEIA GERAL ELEITORALASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em Empresas Operadoras de O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em Empresas Operadoras de O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em Empresas Operadoras de O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em Empresas Operadoras de 

Veículos Leves Sobre Trilhos no Estado de São Paulo, na forma prevista pelo estatuto Social, convoca todos Veículos Leves Sobre Trilhos no Estado de São Paulo, na forma prevista pelo estatuto Social, convoca todos Veículos Leves Sobre Trilhos no Estado de São Paulo, na forma prevista pelo estatuto Social, convoca todos Veículos Leves Sobre Trilhos no Estado de São Paulo, na forma prevista pelo estatuto Social, convoca todos 

os trabalhadores e trabalhadoras associados (as) à Entidade que representa para participar da Assembleia os trabalhadores e trabalhadoras associados (as) à Entidade que representa para participar da Assembleia os trabalhadores e trabalhadoras associados (as) à Entidade que representa para participar da Assembleia os trabalhadores e trabalhadoras associados (as) à Entidade que representa para participar da Assembleia 

Geral Ordinária a realizar-se na sede do Sindicato a Rua Serra do Japi, nº 31, Tatuapé, São Paulo/SP, no dia Geral Ordinária a realizar-se na sede do Sindicato a Rua Serra do Japi, nº 31, Tatuapé, São Paulo/SP, no dia Geral Ordinária a realizar-se na sede do Sindicato a Rua Serra do Japi, nº 31, Tatuapé, São Paulo/SP, no dia Geral Ordinária a realizar-se na sede do Sindicato a Rua Serra do Japi, nº 31, Tatuapé, São Paulo/SP, no dia 

23 de junho de 202223 de junho de 202223 de junho de 202223 de junho de 2022, a partir das 18h30 em primeira convocação, e às 19h00 em segunda convocação, , a partir das 18h30 em primeira convocação, e às 19h00 em segunda convocação, , a partir das 18h30 em primeira convocação, e às 19h00 em segunda convocação, , a partir das 18h30 em primeira convocação, e às 19h00 em segunda convocação, 

com transmissão em tempo real pelas plataformas digitais do sindicato, instaurando processo de votação com transmissão em tempo real pelas plataformas digitais do sindicato, instaurando processo de votação com transmissão em tempo real pelas plataformas digitais do sindicato, instaurando processo de votação com transmissão em tempo real pelas plataformas digitais do sindicato, instaurando processo de votação 

on-line até às 19h00 do dia 24 de junho de 2022, para deliberar sobre: 1) A data das eleições do Sistema on-line até às 19h00 do dia 24 de junho de 2022, para deliberar sobre: 1) A data das eleições do Sistema on-line até às 19h00 do dia 24 de junho de 2022, para deliberar sobre: 1) A data das eleições do Sistema on-line até às 19h00 do dia 24 de junho de 2022, para deliberar sobre: 1) A data das eleições do Sistema 

Diretivo do Sindicato para o mandato de 06 de novembro de 2022 a 05 de novembro de 2025; 2) Aprovação Diretivo do Sindicato para o mandato de 06 de novembro de 2022 a 05 de novembro de 2025; 2) Aprovação Diretivo do Sindicato para o mandato de 06 de novembro de 2022 a 05 de novembro de 2025; 2) Aprovação Diretivo do Sindicato para o mandato de 06 de novembro de 2022 a 05 de novembro de 2025; 2) Aprovação 

do período de votação e do mapa de distribuição das áreas de trabalho e 3) Eleição da comissão eleitoral do período de votação e do mapa de distribuição das áreas de trabalho e 3) Eleição da comissão eleitoral do período de votação e do mapa de distribuição das áreas de trabalho e 3) Eleição da comissão eleitoral do período de votação e do mapa de distribuição das áreas de trabalho e 3) Eleição da comissão eleitoral 

que coordenará e conduzirá todo o processo eleitoral.que coordenará e conduzirá todo o processo eleitoral.que coordenará e conduzirá todo o processo eleitoral.que coordenará e conduzirá todo o processo eleitoral.

São Paulo, 21 de junho de 2022.São Paulo, 21 de junho de 2022.São Paulo, 21 de junho de 2022.São Paulo, 21 de junho de 2022.

Wagner Fajardo PereiraWagner Fajardo PereiraWagner Fajardo PereiraWagner Fajardo Pereira
Camila Ribeiro Duarte LisboaCamila Ribeiro Duarte LisboaCamila Ribeiro Duarte LisboaCamila Ribeiro Duarte Lisboa

Coordenadores da Secretaria Geral do Coordenadores da Secretaria Geral do Coordenadores da Secretaria Geral do Coordenadores da Secretaria Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes  Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes  Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes  Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes  
Metroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos do Estado de São PauloMetroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos do Estado de São PauloMetroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos do Estado de São PauloMetroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos do Estado de São Paulo

ΟΒϑΕΤΟ: ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο δε επρεσα εσπεχιαλιζαδα να πρεσταο δε σερϖιοσ δε σαδε ε 
ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (χονσυλτασ ε προχεδιεντοσ), παρα ατενδερ α δεανδα δα ΠΟΛΙΧΛ⊆ΝΙΧΑ Ο 
ΧΟΡΟΑΙΝΗΟ.
ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ Ε ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ: ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΠΟΡ ΛΟΤΕ.
ΑΤΑ Α ΣΕΣΣ℘Ο: 15/07/2022, ◊σ 9η, ηορ〈ριο δε Βρασλια.
Λοχαλ δε Ρεαλιζαο: Σιστεα Λιχιτα⌡εσ−ε (ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χο.βρ).
Εδιταλ ε δεαισ ινφορα⌡εσ εστο δισπονϖεισ ε ωωω.εσερη.α.γοϖ.βρ ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χο.βρ. 
Ινφορα⌡εσ αδιχιοναισ σερο πρεσταδασ να ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ, λοχαλιζαδα να Αϖ. Βορβορεα, Θδ−16, ν° 25, 
Βαιρρο δο Χαληαυ, Σο Λυσ/ΜΑ, νο ηορ〈ριο δε 8η ◊σ 12η ε δασ 14η ◊σ 18η, δε σεγυνδα α σεξτα, πελοσ 
ε−αιλσ χσλ.εσερη.α≅γαιλ.χο ε/ου γαβριελλε.εσερη≅γαιλ.χο, ου πελο τελεφονε (98) 
3235−7333.

Σο Λυσ (ΜΑ), 14 δε ϕυνηο δε 2022
Γαβριελλε υαρτε Πιρεσ Χυτρι

Αγεντε δε Λιχιταο δα ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ

ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΑΡΑΝΗΕΝΣΕ Ε ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΣΕΤΟΡΙΑΛ Ε ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο

ΑςΙΣΟ Ε ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ Ν≡ 162/2022  ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ

ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 56.173/2022  ΕΜΣΕΡΗ

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
INSCRIÇÃO E SESSÃO DE ABERTURA

PROCESSO: CHAMADA PÚBLICA Nº. 007/2022.
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME.

OBJETO: SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA 
DESENVOLVIMENTO DE TRILHA DE APRENDIZAGEM PERSONALIZADA E CAPACITAÇÃO DE 
MONITORES VOLTADA PARA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA EM FERRAMENTAS, METODOLOGIAS 
E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES COMPUTACIONAIS DE ESTUDANTES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE FORTALEZA.

TIPO DE CHAMAMENTO: TÉCNICA E PREÇO.

O Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA - CE | CEL torna público para conhecimento dos proponentes e demais 
interessados, que de acordo com os termos do Ofício nº 2278/2022/GS-SME, ica prorrogado 
o prazo de inscrição no âmbito da Chamada Pública nº 007/2022-SECULTFOR por mais 15 
(quinze) dias, icando o prazo de inscrição até as 10h15min do dia 07 de julho de 2022, com 
Sessão de Abertura de envelopes no dia 07 de julho de 2022 às 10h15min. Informações 
adicionais encontram-se à disposição na Avenida Heráclito Graça, nº 750, Centro, CEP: 60.140-
060, Fortaleza, Ceará ou por meio do endereço eletrônico: licita.cel@clfor.fortaleza.ce.gov.br.

 Fortaleza – CE,20 de junho de 2022.

HAMER SOARES RIOS

 Presidente da Comissão Especial de Licitações

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ Ε ΒΑΥΡΥ
ΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο Ε ΑΒΕΡΤΥΡΑ Ε ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο 

Εδιταλ ν.≡ 254/2022 − Προχεσσο ν≡ 51.357/2022 − Μοδαλιδαδε: Πρεγο Ελετρνιχο ν≡ 170/2022 − 
Τιπο: Μενορ Πρεο πορ Λοτε − χο χοτα ρεσερϖαδα − Ρεγιστρο δε Πρεοσ − Οβϕετο: ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο Α 
ΘΥΑΝΤΙΑΕ ΕΣΤΙΜΑΑ ΑΝΥΑΛ Ε 8.420 (ΟΙΤΟ ΜΙΛ, ΘΥΑΤΡΟΧΕΝΤΟΣ Ε ςΙΝΤΕ) 
ΥΝΙΑΕΣ Ε ΒΑΡΡΑ Ε ΧΑΣΤΑΝΗΑΣ ΖΕΡΟ Α∩∨ΧΑΡ, 308.120 (ΤΡΕΖΕΝΤΟΣ Ε ΟΙΤΟ 
ΜΙΛ, ΧΕΝΤΟ Ε ςΙΝΤΕ) ΥΝΙΑΕΣ Ε ΒΑΡΡΑ Ε ΒΑΝΑΝΑ Ε 603.800 (ΣΕΙΣΧΕΝΤΟΣ Ε 
ΤΡ⊇Σ ΜΙΛ Ε ΟΙΤΟΧΕΝΤΟΣ) ΥΝΙΑΕΣ Ε ΧΑΣΤΑΝΗΑΣ ΣΕΜ ΓΛ∨ΤΕΝ Ε ΣΕΜ ΛΕΙΤΕ, 
ΕςΙΑΜΕΝΤΕ ΕΣΠΕΧΙΦΙΧΑΟΣ ΝΟ ΑΝΕΞΟ Ι Ο ΕΙΤΑΛ − Ιντερεσσαδοσ: Σεχρεταρια 
Μυνιχιπαλ δα Εδυχαο ε Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δο Βε−Εσταρ Σοχιαλ. ΡΕΧΕΒΙΜΕΝΤΟ Α 
ΠΡΟΠΟΣΤΑ ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ: Ατ ◊σ 9η δο δια 04 δε ϕυληο δε 2.022. ΑΒΕΡΤΥΡΑ Α ΣΕΣΣ℘Ο 
Π∨ΒΛΙΧΑ: δια 04 δε ϕυληο δε 2.022, ◊σ 09η. Ινφορα⌡εσ να ιϖ. δε Χοπρασ ε Λιχιτα⌡εσ, Αλαεδα 
αα δα Νοιτε ν≡ 3−14 − Πθ. ςιστα Αλεγρε, Χεπ 17.020−050, Βαυρυ/ΣΠ, νο ηορ〈ριο δασ 08η ◊σ 12η ε δασ 
13η ◊σ 17η ε φονεσ (14) 3214−3307/3214−4744. Ο Εδιταλ εστ〈 δισπονϖελ ατραϖσ δε δοωνλοαδ γρατυιτο 
νο σιτε ωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ, ε ποδερ〈 σερ αχεσσαδο ταβ ατραϖσ δο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ, ΟΧ: 
820900801002022ΟΧ00281, ονδε σε ρεαλιζαρ〈 α σεσσο δε πρεγο ελετρνιχο. 
Βαυρυ, 20/06/2022 − αϖισον δε Λια Γιενεσ − ιρετορ δα ιϖισο δε Χοπρασ ε Λιχιτα⌡εσ−ΣΜΕ.

B10 ECONOMIA&NEGÓCIOS TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2022 O ESTADO DE S. PAULO

21 de junho  de 2022

720Nº

Uma 
publicação

do

Assembleia iniciará 
o PROCESSO ELEITORAL

no Sindicato

ASSEMBLEIA
QUINTA-FEIRA
a partir das 18h30

23/6 HÍBRIDA

No dia 23/6 (quinta-feira), a partir das 
18h30, acontecerá a assembleia que 
decidirá a data das eleições, o período 
de votação, o mapa eleitoral e elegerá 
a Comissão Eleitoral. Participe! 

Aassembleia de 23/6 defl agará 
o processo eleitoral do 
Sindicato para o mandato 

de 6/11/2022 a 5/11/2025. Nela será 
defi nida a data das eleições, em 
que período serão realizadas e o 
mapa de distribuição das áreas de 
trabalho. Também na assembleia 
será eleita a Comissão Eleitoral que 
coordenará todo o processo. 

É muito importante a 
participação de toda a categoria 
na assembleia eleitoral. Conforme 
decisão do plebiscito realizado 
em março deste ano, a próxima 
diretoria voltará ao sistema 
presidencialista (fi m do colegiado) 
e a chapa que vencer as eleições 
ocupará todos os cargos da diretoria.

No SINDICATO. Pauta: Eleições sindicais. PARTICIPE!
Para assistir a assembleia on-line, acesse as redes do Sindicato ou:
https://meet.goto.com/metroviarios-sp/assembleia-hibrida



2 | BILHETE DO SINDICATO | Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de SP JUNHO de 2022

Uma  
publicação 

 do

SSegundo a decisão 
da Justiça, eles 
deverão ser 

reintegrados com as 
mesmas funções, nos 
mesmos postos e escalas 
que ocupavam, com 
seus salários e demais 
conquistas, inclusive 

o plano de saúde e “as 
contribuições revertidas 
ao plano de previdência 
privada (Metrus)”. 

Com a publicação 
da decisão hoje (21/6), a 
empresa está intimada 
a adotar as providências 
necessárias para 

que se efetivem as 
reintegrações.

O Sindicato lembra 
que a decisão ainda pode 
ser objeto de recurso por 
parte da empresa, mas 
entende que se trata de 
uma importante vitória 
da categoria metroviária. 

Foi publicada a decisão do julgamento dos embargos 
de declaração do Dissídio sobre a reintegração dos 

demitidos em 2019.  Atendendo o pedido do Sindicato, 
o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) determinou a 

imediata reintegração desses companheiros

Diretores Responsáveis: Elaine Damásio e Raimundo Cordeiro.  
Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP.  Arte: Maria Fígaro, MTb 25.888-SP.  

Sede: Rua Serra do Japi, 31 – Tatuapé - CEP: 03309-000 – São Paulo – SP. Fone: (11) 2095-3600. Fax: 2098-3233. 

TRT determina 
REINTEGRAÇÃO dos 
DEMITIDOS em 2019


