
Prefeitura Municipal de Farroupilha
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando a aquisição, com garantia e
assistência técnica, de uma escavadeira hidráulica, um trator de esteira, uma retroescavadeira, um caminhão
tipo toco, um caminhão caçamba basculante e um martelo rompedor, de acordo com as especificações
do edital e de seus anexos.
Data da sessão: 21/03/2023, às 13h30min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando a contratação de pessoa
jurídica para a execução de serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas áreas de
operador de máquinas, tratorista agrícola, mecânico, auxiliar de serviços gerais e oficial de manutenção,
tudo de acordo com as especificações do edital e seus anexos.
Data da sessão: 10/04/2023, às 08h30min.

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2023
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob regime de empreitada por preço unitário, para execução da
obra de pavimentação asfáltica da Rua Severino J. Fontanella comRua Leopoldo dos Santos, Bairro Monte
Verde, neste Município, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos.
Data da sessão: 31/03/2023, às 13h30min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023
ALTERAÇÃO DE EDITAL Nº 01

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas para fins de registro de preços de
cestas básicas para distribuição à população atendida nos Centros de Referência de Assistência Social,
conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.
Data da sessão: 29/03/2023, às 13h30min.
Maiores informações através do telefone (54) 3261.6912 ou através do Portal da Transparência no site:
www.farroupilha.rs.gov.br.

AEROCLUBE DE ELDORADO DO SUL
Centro de Ensino Aeronáutico

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente, nos termos dos artigos 13º, 48º e 51º do Estatuto Social do Aeroclube de Eldorado do
Sul - Centro de Ensino Aeronáutico, convocamos os associados desta Entidade para Assembléia Geral
Ordinária, a ser realizada na sede da Entidade na BR 290, KM 123, Eldorado do Sul, no dia 18 de Março
de 2023, às 13:30h em primeira chamada, ou às 14:30h em segunda e última chamada, com a seguinte
ordem do dia:
- Apreciação do relatório da Diretoria e prestação de contas;
- Eleição da nova Diretoria;
- Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes.

Eldorado do Sul, 06 de março de 2023.
A Diretoria

UNIODONTO-RS
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA

CNPJ Nº 72.120.124/0001-11 - NIRE Nº 434.000.066.21
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Uniodonto-RS - Federação das Uniodontos do Rio Grande do Sul Ltda em cumprimento
das disposições estatutárias e pelos poderes que lhe são conferidos pelo art. 47º do Estatuto Social,
CONVOCA as cooperativas associadas e o representante dos cooperados individuais, para a Assembleia
Geral Extraordinária que se realizará na Rua Quintino Bandeira, nº. 64, 1º andar, Bairro São Geraldo, nesta
cidade no dia 03 de março de 2023, às 07 horas em primeira chamada com a presença de 2/3 (dois terços)
dos associados; às 08 horas em segunda chamada com a presença da metade mais um dos associados e
às 09 horas em terceira e última chamada com a presença mínima de três (3) associados; para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia;
Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:
a) CAPÍTULO V – DOSASSOCIADOS – SEÇÃO I - DAS CONDIÇÕESDE INGRESSO E PERMANÊNCIA

–Art. 11°- § 3° Poderão credenciar-se a Uniodonto RS Federação pessoas naturais cirurgiões-dentistas
e Pessoa Jurídica devidamente constituídas;

b) Inclusão de redação ematendimento a Lei Geral de Proteção deDados, instituída pela Lei nº 13.709/2018,
na SEÇÃO IV – DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS, XVI) Respeitar as normas em vigor relativas à
Proteção e Tratamento de dados, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD nº 13.709/2018,
bem comomanter atualizadas suas informações cadastrais perante a Uniodonto Federação e singulares;

c) Inclusão de redação no CAPÍTULO XVI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS TRANSITÓRIAS – Art. 125º
Respeitar as normas em vigor relativas à Proteção e Tratamento de dados pessoais, conforme a Lei
Geral de Proteção de Dados – LGPD nº 13.709/2018, protegendo os direitos fundamentais de liberdade
e de privacidade.

Notas:
Para fins de verificação de “quorum”, o número total de 8 cooperativas em pleno gozo de seus direitos sociais
é de 08 cooperativas e o representante dos cooperados individuais.

Porto Alegre, 02 de Março de 2023.
Irno Augusto Pretto

Presidente

UNIODONTO-RS
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA

CNPJ Nº 72.120.124/0001-11 - NIRE Nº 434.000.066.21
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Uniodonto-RS - Federação das Uniodontos do Rio Grande do Sul Ltda em cumprimento das
disposições estatutárias e pelos poderes que lhe são conferidos pelo art. 47º do Estatuto Social,CONVOCAas
cooperativas associadas e o representante dos cooperados individuais, para a Assembleia Geral Ordinária,
que se realizará na Rua Quintino Bandeira, nº. 64, 1º andar, Bairro São Geraldo, nesta cidade, no dia 17 de
março de 2023, às 7 horas em primeira chamada com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 8
horas em segunda chamada com a presença da metade mais um dos associados e às 9 horas em terceira e
última chamada com a presençamínima de três (3) associados; para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia;
Em Regime de Assembléia Geral Ordinária:
1) Relatório da Gestão exercício de 2022;

a) Prestação de Contas do exercício de 2022;
b) Balanço Geral;
c) Parecer do Conselho Fiscal;
d) Demonstrativo das Sobras/Perdas

2) Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas;
3) Eleição do Conselho Fiscal;
4) Fixação de honorários do Presidente, Vice-presidente e Superintendente;
5) Eleição do responsável pela Área Técnica de Saúde, conforme exigência da ANS (Agência Nacional

de Saúde Suplementar);
6) Eleição de um delegado e um suplente junto à Uniodonto do Brasil;
7) Assuntos Gerais sem poder deliberativo.

Notas:
Para fins de verificação de “quorum”, o número total de cooperativas em pleno gozo de seus direitos sociais
é de 08 cooperativas e o representante dos cooperados individuais.

Porto Alegre, 02 de Março de 2023.
Irno Augusto Pretto

Presidente

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

OMunicípio de SÃO FRANCISCODE PAULA torna público que está procedendo
a SUSPENSÃO DO SEGUINTE PROCESSO LICITATÓRIO: Licitação nº 19/2023,
PE 12/2023 - Contratação de empresa para realização e produção do evento
4º Festival Gastronômico da Batata. Abertura: 13/03/2023; e a PUBLICAÇÃO
DO SEGUINTE PROCESSO LICITATÓRIO: Licitação nº 18/2023, PE 11/2023 –
Decoração de Páscoa. Abertura: 17/03/2023. Informações disponíveis no
site: www.saofranciscodepaula.rs.gov.br. A sessão Eletrônica será realizada
através do Portal de Compras Eletrônicas Banrisul, no link: https://pregao-
banrisul.com.br.06 de março de 2023. Marcos André Aguzzolli, Prefeito.

SINDICATO INTERMUNICIPALDOCOMÉRCIOVAREJISTADECOMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULPETRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados todos os associados pertencentes ao SINDICATO INTERMUNICIPAL
DO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL - SULPETRO, para comparecer à ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 10 de março de 2023, às 08h30min em primeira
convocação, e às 09h em segunda e última convocação, de forma presencial ou virtual,
através da plataforma Zoom, conforme segue:
1) Deliberação e votação da possibilidade de autorizar a diretoria do Sindicato, através
de seu Presidente, conforme o Estatuto, artigo 92, a realizar uma operação de garantia
de financiamento junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE.

Porto Alegre, 06 março de 2023.
João Carlos Dal’Aqua

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 – REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE TERRA DE AREIA, através de seu Prefeito, torna público, que fará realizará através
da plataforma eletrônica www.bllcompras.org.br (Bolsa de Licitações do Brasil – BLL) certame licitatório,
na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2023, Processo Licitatório nº 041/2023, cujo objeto consiste na
contratação de empresa especializada em mão de obra para execução de serviços de instalação, retirada
e substituição de luminárias de vias públicas e demais serviços, em atendimento ao Termo de Cooperação
TécnicaTCT-PRF nº 075/2022 firmado comaELETROBRASno âmbito do Procel Reluz, para implementação
de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública no município de Terra de Areia/RS,
conforme especificações junto ao Edital convocatório e anexos, declara aberta o acolhimento das propostas
comerciais até às 08h30min do dia 20/03/2023, início da sessão na mesma data a partir das 09h30min.
Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bllcompras.org.br ou pelo site www.
terradeareia.rs.gov.br com Sede em Terra de Areia, sito Rua Tancredo Neves n° 500, fone (51) 3666-1285.

ALUÍSIO CURTINOVE TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Edital de Leilão Público nº 3043/0223-CPA/RE - 1° Leilão
e nº 3044/0223-CPA/RE - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is)
recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso
de Venda, estará à disposição dos interessados de 17/03/2023 até 27/03/2023, no primeiro leilão, e
de 31/03/2023 até 11/04/2023, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA em
todo território nacional e no escritório do(a) leiloeiro(a), Sr(a). CAROLINA CAMARGOS MARQUES
FLORENTINO, endereço Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 1.650, sala 42, bairro Carmo, Belo
Horizonte/MG, CEP 30330-000, telefones (31) 3241-4164 / (31) 99798-0810 e atendimento de
segunda a sexta das 8h às 18h, site: www.gpleiloes.com.br. O Edital estará disponível também no
site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 28/03/2023, às 10h (horário de
Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 12/04/2023, às 10h (horário
de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro www.gpleiloes.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

RUGERI MEC-RUL S/A
CNPJ 88.614.417/0001-95 – NIRE 43 3 0002815 1

RELATÓRIO DA DIRETORIA – Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais estatutária
apresentamos as Demonstrações Contábeis relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2022. Estamos à disposição de V. Sas. Para qualquer esclarecimento que julguem necessário.

Caxias do Sul, 28 de fevereiro de 2023. A Diretoria

31/12/2022 31/12/2021
ATIVO.......................... 49.442.165 48.475.098
Ativo Circulante ........... 26.353.911 24.522.073
Caixa e Equiv. de Caixa 5.455.863 5.061.632
Bens e Direitos.............. 4.542.571 4.228.408
Titulos a Receber.......... 4.542.571 4.228.408
Impostos a Recuperar .. 402.237 1.545.254
Adiantamentos .............. 2.179.753 120.364
Outros Créditos............. - 785
Estoque......................... 13.556.912 13.420.025
Despesas Antecipadas . 216.575 145.605
Ativo Não Circulante ... 23.088.254 23.953.025
Realizável a L. Prazo.... 708.175 732.644
Investimentos................ 3.197 3.197
Imobilizado.................... 22.085.538 22.890.039
Intangível....................... 291.344 327.145

31/12/2022 31/12/2021
PASSIVO......................... 49.442.165 48.475.098
Passivo Circulante ....... 4.212.099 7.249.191
Obrigações de C. Prazo 4.212.099 7.249.191
Passivo Não Circulante 1.542.291 1.880.878
Obrigações a L. Prazo... 1.542.291 1.880.878
Patrimônio Líquido ...... 43.687.775 39.345.029
Capital Social Realizado 28.475.000 15.725.000
Reservas........................ 7.796.260 16.196.006
Reserva Legal................ 2.227.803 1.943.031
Reservas de Capital ...... 5.568.457 14.252.975
Ajustes de Avaliação
Patrimonial ..................... 7.416.515 7.424.023

31/12/2022 31/12/2021
Receita Bruta de Vendas ............. 53.325.539 62.244.634
(-) Deduções ................................... (8.048.752) (9.157.243)
Receita Líquida de Vendas............. 45.276.787 53.087.391
Custo dos Produtos Vendidos ........ (30.503.209) (31.806.734)
Lucro Bruto...................................... 14.773.578 21.280.657
Despesas Operacionais.................. (6.702.353) (5.902.428)
Resultado Antes do Result. Financ. 8.071.225 15.378.229
Resultado Financeiro..................... 629.991 2.202.823
Resultado Após o Result. Financeiro 8.701.216 17.581.052
Outras Receitas ou Despesas....... (61.331) 1.478
Resultado Antes dos Impostos ....... 8.639.885 17.582.530
Provisão para IR e CSLL ................ (2.944.481) (5.838.308)
Imposto de Renda.......................... 2.149.070 4.266.133
Contribuição Social ........................ 795.411 1.572.175
Resultado Líquido do Exercício...... 5.695.404 11.744.222

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2022
Reservas de Capital Reservas de Lucros

Capital Social Reserva de Reserva p/Futuro Ajustes de Avalia- Reserva Saldos Apurados
Realizado Reavaliação Aumento de Capital ção Patrimonial Legal do Exercício Totais

Saldos Finais em 31/12/2021 .................. 15.725.000 1.415.632 12.837.343 7.424.023 1.943.031 - 39.345.029
Integralização de Capital com Reservas.... 12.750.000 - (12.750.000) - - - -
Lucro Líquido do Exercício ......................... - - - - - 5.695.404 5.695.404
Constituição de Reserva Legal................... - - - - 284.772 (284.772) -
Realização da Reserva de Reavaliação..... - (20.646) - - - 20.646 -
Realização do Ajuste de Aval. Patrimonial . - - - - - - -
Adiantamento para Futuro Aum. de Capital - - 4.086.128 - - (4.086.128) -
Realiz.de Ajuste Reaval. de Imobilizado .... - - - (7.508) - 7.508 -
Ajustes de Exercícios Anteriores ................ - - - - - - -
Dividendos Propostos................................. - - - - - (1.352.658) (1.352.658)
Saldos Finais em 31/12/2022 .................. 28.475.000 1.394.986 4.173.471 7.416.515 2.227.803 - 43.687.775

O conjunto de Notas Explicativas é parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2022 31/12/2021
Lucro Líquido do Período ................. 5.695.404 11.744.222
Fluxo de Caixa das Ativ. Operac. ..... 1.684.944 3.627.578
(+) Depreciações do período............... 1.247.775 571.020
(+) Baixas de Imobilizado .................... 48.481 23.254
(+) Perdas na alienação de imobilizado 8.856 11.912
Variação em contas a receber............. (314.163) 1.296.216
Variação em impostos a recuperar...... 1.143.017 134.771
Variação em adiantamentos ativos ..... (2.059.389) 546.395
Variação em estoques ......................... (136.887) (5.140.542)
Variação em despesas antecipadas.... (70.970) 6.203
Variação em depósitos judiciais .......... 25.253 -
Variação em fornecedores a pagar ..... (1.538.298) (958.389)
Variação de obrigações sociais ........... 103.759 (4.362)
Variação em prov. de encargos sociais 19.833 203.934
Variação de obrigações tributárias ...... (282.000) (323.795)
Variação em outras contas a pagar..... 1.004 (118)
Variação em adiantamentos passivos. 124.355 8.310
Variação em contas de acionistas....... - -
Variação em tributos dif. de longo prazo (5.570) (2.387)
Fluxo de Caixa das Ativ. de Invest. ... (464.808) (4.330.224)
(-) Aquisição de Ativos Imobilizados.... (464.808) (4.330.244)
Fluxo de Caixa das Ativ. de Financ. . (3.151.421) (345.222)
(-) Pagamento de emprést. e financ.... (433.178) 943.659
(-) Pagamento de credores diversos... (2.718.243) (1.288.881)
Variação total dos fluxos .................. 394.231 3.441.198
(+) Saldo Inicial de Caixa e

Equivalentes de Caixa ................. 5.061.632 1.620.434
(=) Saldo Final de Caixa e

Equivalentes de Caixa ................. 5.455.863 5.061.632

Delmar Rugeri Milton César Werner Jéssica Cecconello Delmar Rugeri Denise Werner Rugeri Luciani da Silva Muniz
Presidente Vice-Presidente Conselheira Diretor Presidente Diretora Financeira CRC/RS 81.774

CPF 219.506.100-63 CPF 515.421.700-44 CPF 022.304.050-98 CPF 219.506.100-63 CPF 553.504.990-15 CPF 974.618.490-34

Nota 01. Contexto Operacional: A sociedade
tem por objeto a indústria, o comércio, a impor-
tação e exportação de máquinas e implemen-
tos agrícolas, bem como suas partes e peças,
máquinas industriais, bem como suas partes e
peças, para a indústria metal-mecânica; peças
para veículos automotores; prestação de ser-
viços em geral de mecânica; a participação no
capital de outras sociedades, congêneres ou
não, como sócia e acionista; e a compra e ven-
da de produtos atinentes ao seu objeto social.
Nota 02. Apresentação das Demonstrações
Contábeis: As demonstrações contábeis refe-
rentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2022 foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, com base
nas disposições contidas na Lei nº 6.404/76, e
suas alterações, e na Lei nº 12.973/14 em con-
sonância com a IN 1.700/17 e seus anexos, es-
tando em conformidade com as normas contidas
na NBC TG 1000 e NBC TG 27, aprovadas pela
Resolução CFC 1.255/09 e 1.177/09, respectiva-
mente, ambas do Conselho Federal de Contabili-
dade. Dentro do processo de convergência das
práticas contábeis adotadas no Brasil para as Nor-
mas e Padrões Internacionais de Contabilidade
(IFRS), diversos pronunciamentos, interpretações
e orientações foram emitidos. A Empresa segue
avaliando os potenciais efeitos relativos a essas
medidas, as quais poderão ter impacto nas de-
monstrações contábeis dos próximos exercícios.
Nota 03. Resumo das Principais Práticas
Contábeis: As principais práticas contábeis ado-
tadas no Brasil na elaboração e apresentação
das demonstrações contábeis resumem-se em:
a) Apuração do Resultado: O resultado é apu-
rado pelo regime de competência de exercícios
para apropriação de receitas, custos e/ou des-
pesas correspondentes. b) Ativo Circulante e
Não Circulante - Contas a receber de clien-
tes: As contas a receber de clientes estão de-
monstradas ao seu valor líquido de realização.
A administração da empresa considera que os
prazos concedidos na liquidação das contas a
receber são inerentes as condições comerciais
normalmente contratadas no mercado de atua-
ção, não havendo característica de atividade de
financiamento. Estoques: Os estoques de ma-
térias primas e insumos destinados à produção
industrial foram avaliados pelo custo médio de
aquisição, líquidos dos impostos. Os Produtos
Prontos e a industrialização a terceiros foram
valorados por 70% e 56% do maior preço de
venda praticado no exercício, respectivamente, e
os Produtos em Elaboração estão avaliados por
uma vez e meia o custo de reposição da matéria

prima. (Nota 04). Imobilizado: Conforme determina
a NBC TG 27, o imobilizado está demonstrado ao
custo de aquisição ou construção. A depreciação
é calculada conforme a IN RFB N° 1515 Art. 65.
Intangível: Os gastos registrados no ativo intangível
estão demonstrados a valores de custo, ajustado
por amortizações acumuladas calculadas a partir
do momento em que começam a ser usufruídos os
respectivos benefícios, em períodos que não ultra-
passam o prazo de vigência dos direitos contratuais
ou outros direitos legais. Demais ativos: Os demais
ativos são apresentados pelo valor de realização, in-
cluindo, quando aplicável, os rendimentos e as varia-
ções monetárias auferidas. c) Passivos Circulante
e Não Circulante: São demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos e variações
monetárias e cambiais incorridas. A administração
da empresa considera que os prazos concedidos
na liquidação das contas a pagar são inerentes as
condições comerciais normalmente contratadas no
mercado de atuação, não havendo característica de
atividade de financiamento. d) Moeda Funcional:
As demonstrações financeiras estão preparadas em
Reais, assim as transações em moeda estrangeira
são convertidas pela taxa de câmbio das datas de
cada transação. Ativos e passivos monetários em
moeda estrangeira são convertidos para a moeda
funcional pela taxa de câmbio da data do fecha-
mento. Os ganhos e perdas de variações nas taxas
de câmbio sobre os ativos e passivos monetários
são reconhecidos na demonstração de resultados.
Nota 04. Estoques:
Descrição 2022 2021
Produtos Prontos 154.551 528.770
Prod. em Elaboração 7.834.383 6.563.029
Matéria Prima 5.506.192 6.274.294
Industr. de Terceiros 4.181 340
Mat. de Consumo 57.605 53.592
Total 13.556.912 13.420.025
Nota 05. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Descrição da Conta 2022 2021
Caixa 686 3.664
Bancos 10 10
Aplic. de Liq. Imediata 5.455.167 5.057.958
Total 5.455.863 5.061.632
Nota 06. Patrimônio Líquido: Capital Social:
O capital social subscrito e integralizado é de R$
28.475.000,00 (vinte e oito milhões, quatrocentos

e setenta e cinco mil reais) dividido em 8.500.000 (oito mi-
lhões e quinhentas mil) ações ordinárias, sem valor nominal.
Reserva Legal: A reserva legal está constituída segundos os
parâmetros determinados pelo artigo 193 da Lei 6.404/76 com
limite de 20% do capital social, o qual ainda não foi atingido.
Reserva de Lucros: Os Saldos Apurados do Exercício foram
destinados para Reserva para Futuro Aumento De Capital
compensado de ajustes de exercícios anteriores. Dividendos:
Aos acionistas é assegurada, anualmente, a distribuição de
dividendos mínimos obrigatórios, correspondentes a 25% do
Lucro Líquido ajustado, ou seja, apenas deste montante anual
deduzida a destinação à reserva legal. Reserva de Reavalia-
ção: A reserva de reavaliação é realizada em cada período
de contabilização conforme a realização dos bens reavaliados,
que normalmente se dá por depreciação. Ajustes de Avalia-
ção: No exercício de 2022, os itens do ativo imobilizado não
sofreram significativas mudanças no valor justo. Desta forma,
conforme faculta o item 34 da NBC TG 27, a administração da
empresa julgou desnecessária nova avaliação.
Nota 07. Imposto de Renda e Contribuição Social: Aprovi-
são para imposto de renda foi constituída a alíquota de 15%
e adicional de 10% sobre o lucro tributável, quando aplicável,
conforme legislação vigente. A provisão para contribuição so-
cial foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável,
conforme legislação vigente.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA CONTADOR

Luiza Trajano 
fará parte de 
Conselhão de Lula

A empresária Luiza Trajano, 
do Magazine Luiza, fará parte do 
Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, o chamado Con-
selhão, do governo de Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). O convite foi 
feito nesta sexta-feira, em reunião 
com o ministro da Secretaria de 
Relações Institucionais da Presi-
dência da República, Alexandre 
Padilha, e o secretário do Conse-
lhão, Paulo Pereira.

O encontro ocorreu na sede 
do Grupo Mulheres do Brasil, que 
é presidido por ela, em São Paulo. 
A empresária se colocou à disposi-
ção. Lançado no primeiro governo 
Lula, o Conselhão reunia represen-
tantes de diferentes setores para 
discutir e sugerir medidas para o 
desenvolvimento do País. Agora, o 
grupo foi recriado e será composto 
em 40% por mulheres.
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