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São Paulo. Em busca de trabalho, milhares de pessoas ficaram por horas em uma fila do Muti-
rão do Emprego no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista. O mutirão foi organizado 
pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo e chegou a oferecer 10,5 mil vagas de emprego.NACIONAL

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) quer fortalecer 
a atuação em educação no Bra-
sil. Ontem (16), o banco apre-
sentou a jornalistas as ações que 
estão sendo implementadas no 
país. Até julho, o BNDES lança-
rá uma página no site do banco 
reunindo as informações sobre 
as iniciativas em educação. As 
ações apresentadas preveem o 
aporte de mais de R$ 200 mi-
lhões em iniciativas voltadas 
tanto para a educação básica, 
etapa que vai da educação in-
fantil ao ensino médio, quanto 
para a qualificação profissio-
nal. As ações preveem tam-
bém a participação de parcei-
ros da iniciativa privada, que 
poderão fazer investimentos.

“A educação é fundamental, 
tanto do ponto de vista eco-
nômico quanto social, para a 
formação de cidadãos plenos, 
que possam desenvolver todas 
as suas aspirações na vida. É 
superimportante também no 
aspecto econômico, para a qua-
lificação e geração de produti-
vidade, empreendedorismo e 

desenvolvimento econômico 
do país”, disse o chefe do De-
partamento de Educação e 
Investimentos Sociais do BN-
DES, Conrado Leiras Matos.

Iniciativas
Entre as iniciativas está o 

Saneamento nas Escolas – Pi-
loto Marajó/PA. A intenção é 
que sejam beneficiadas com 
tecnologias de saneamento 
460 escolas municipais que 
atendem a 13 mil estudantes. 
A intenção é que a iniciativa 
piloto possa servir de exemplo 
para uma política pública na-
cional. Para essa iniciativa es-
tão previstos R$ 20 milhões do 
BNDES e mais R$ 28 milhões 
de parceiros, a serem captados. 
As inscrições para participar 
no projeto estão abertas.

Outro projeto é o Fundo 
Socioambiental, uma chamada 
permanente tanto para projetos 
que contribuam para a melho-
ria da qualidade nas redes pú-
blicas de ensino quanto para a 
geração de renda de populações 
vulneráveis. Os eixos de ação na 
educação básica são o fortaleci-

mento do processo pedagógi-
co, a gestão e o uso pedagógico 
da tecnologia. A prioridade é 
que o projeto atenda a regiões 
vulneráveis e chegue a 4 mi-
lhões de estudantes. O orça-
mento previsto para este ano é 
de R$ 80 milhões do BNDES, 
mais R$ 80 milhões de par-
ceiros. No que diz respeito a 
inclusão produtiva, a intenção 
do Fundo Socioambiental é 
estruturar cooperativas e asso-
ciações produtivas e fomentar 
o empreendedorismo. O orça-
mento para este ano é de R$ 40 
milhões do BNDES, além de 
R$ 40 milhões de parceiros.

Parceiros
Conrado Matos ressaltou 

a importância dos parceiros 
para a execução dos projetos. 
Os recursos privados podem 
ampliar a abrangência das 
ações e, além disso, o banco 
reúne recursos de várias insti-
tuições em uma ação mais di-
recionada e que, com aportes 
conjuntos pode ter impacto 
maior, reforçando a responsa-
bilidade social das empresas.

Cada um com sua loucura
Vice Hamilton Mourão comparando defensores 

do AI-5 à turma da “foice e martelo”

O ex-senador Pedro Simon (RS), 
fundador do MDB, continua 
com a coragem que marcou sua 
atuação por 32 anos só no Se-

nado. Sua entrevista, no último fim de se-
mana, à honrosa exceção do Estadão, que a 
publicou, passou ao largo das repercussões. 
“Lula deveria estar na cadeia”, afirmou so-
bre o petista acusado de chefiar a quadrilha 
que promoveu roubo bilionário nos cofres 
públicos. Mas sua ira santa se dirigiu tam-
bém lulistas do MDB como o senador Re-
nan Calheiros (AL). 

Identificados
Simon acusou os lulistas Renan e Eunício 

Oliveira (CE) de integrar o grupo “identifi-
cado com a Operação Lava Jato”. 

Casos na gaveta
“Está provado e reconhecido”, diz ele, 

“embora os processos não andem porque o 
Supremo Tribunal Federal deixou na gaveta”. 

Marca dolorosa
“A marca que eles deixaram é triste e do-

lorosa”, disse o veterano político ao se referir 
aos dois ex-presidentes do Senado. 

Troca-troca
“Esses nomes têm condenações graves 

e sérias, mas o Supremo fez uma espécie 
de troca-troca: um não mexe com o outro”, 
acusou.

Em São Paulo
Considerando homicídios dolosos, latro-

cínios e lesões seguidas de morte, foram 780 
entre janeiro e março deste ano, contra 867, 
em 2020. 

Nova realidade
Segundo a Secretaria de Segurança Públi-

ca, foram 710 homicídios, 43 latrocínios e 27 
lesões seguidas de mortes em 2022.

Antes do isolamento
Em 2020, São Paulo registrou 759 homicídios 

dolosos, 58 latrocínios e 50 lesões seguidas de 
mortes, apenas no primeiro trimestre do ano.

Direto, sem papas
Destaque para a frase do presidente Jair 

Bolsonaro, ontem, na Apas, que arrancou 
gargalhadas: “Não devemos medir palavras 

Simon em sua ira santa: ‘Lula deveria estar na cadeia’

O PODER SEM PUDOR

Eleito governador de Alagoas, Silvestre 
Péricles de Góis Monteiro recebeu antes 
da posse um amigo oferecido: “Gover-
nador, estou numa situação complicada. 
Comentam na cidade que eu farei parte 
do seu secretariado. Todo mundo per-

gunta se é verdade e eu fico sem saber o 
que dizer.” Silvestre encerrou a conversa 
mole: “Faz o seguinte: quando o incomo-
darem com isso, diga que nunca passou 
pela minha cabeça a ideia de convidar 
você para coisa alguma.”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Curto e grosso

Mortes violentas caíram 10% 
desde 2020 em SP
Dados do primeiro trimestre de 
2022 revelam queda de 10% nas 
mortes violentas, no Estado de 
São Paulo, comparadas ao mes-
mo período de 2020, antes do 
início da pandemia. O resultado 
corrobora a tendência nacional 
da queda na violência, aponta-
do pelo Mapa da Violência, em 
fevereiro, que registrou uma 
diminuição de 7% nos assassina-
tos em todo o Brasil, em 2021: o 
menor patamar da série históri-
ca, desde 2007.

para defender o Brasil. Ficam de frescura, ‘ele 
fala palavrão’. Então vota naqueles do passa-
do, que falavam bonito e ferravam vocês”.

Coca-Cola enganosa
Em nota cara-de-pau, a Coca-Cola alega 

que os Del Valle Fresh, proibidos pelo Pro-
con no DF, “não são e nunca foram classifi-
cados como suco ou néctar”. Mas do rótulo 
à propaganda, tudo remete a “frutas”, longe 
das garrafas. 

Minha empresa, minha vida
O brasileiro empreende para prosperar. 

Levantamento da Contabilizei mostra que 
a veia empreendedora fez o país ter mais de 
um milhão de empresas abertas no primeiro 
trimestre, pelo segundo ano seguido.

Realidade verificada
A margem de lucro da Petrobras mantém 

a tendência de alta nos preços de combus-
tíveis no Brasil. Pesquisa TicketLog em 21 
mil postos revela 3ª alta seguida na gasolina, 
com média de R$ 7,55, e etanol a R$ 6,15.

Quando quer ser rápido...
O Congresso promulga, nesta terça (17), a 

Emenda Constitucional que aumenta de 65 

para 70 anos a idade máxima para nomeados 
a tribunais regionais federais e superiores. A 
PEC foi apresentada há sete meses.

Sem medo de cara feia
O senador Eduardo Girão (Pode-CE) 

apontou o STF como principal “vilão” da 
tentativa de destruir o legado da Lava Jato. 
“Livrou políticos poderosos e empresários, 
mas também muitos corruptos”, indigna-se.

Esforço valeu
O vacinabrasil.org já registra 435 milhões 

de doses aplicadas na população brasileira, 
desde o início. É o suficiente para todos os 
brasileiros terem recebido duas vacinas con-
tra a covid.

Semana importante
O plenário da Câmara tem oito medidas 

provisórias na pauta, esta semana, incluin-
do a que aumentou o salário mínimo para 
R$1.212 e a MP que renegocia dívidas do 
Fies, o fundo de financiamento estudantil.

Pensando bem...
...casamento com festa de arromba em 

plena quarta-feira é para quem não trabalha 
mesmo.

ANS inclui opções de quimioterapia oral em seu rol
A inclusão de três opções 

de quimioterapia oral no Rol 
de Procedimentos e Eventos 
em Saúde da Agência Na-
cional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) traz benefícios 
em termos de sobrevida aos 
pacientes e permite a pres-
crição, pelo médico, para 
aqueles pacientes que têm 
seguro saúde, avaliou ontem 
(16) a oncologista  Andreia 
Melo, do Grupo Oncoclíni-
cas, também chefe da Divi-
são de Pesquisa Clínica do 
Instituto Nacional de Câncer 
(Inca). Publicada no último 
dia 6, no Diário Oficial da 

União, a decisão contemplou 
as substâncias trifluridina + 
cloridrato de tipiracila, para 
câncer colorretal e gástri-
co metastático; Brigatinibe, 
para câncer de pulmão não 
pequenas células (CPNPC) 
localmente avançado ou me-
tastático, positivo para qui-
nase de linfoma anaplásico 
(ALK); e Venetoclax, combi-
nado com obinutuzumabe, 
para pacientes adultos com 
leucemia linfocítica crônica 
(LLC) em primeira linha de 
tratamento.

Segundo o Inca, a estima-
tiva é que em cada ano do 

triênio 2020-2022, o Brasil 
tenha em torno de 41 mil 
novos casos de câncer color-
retal, 21 mil casos de câncer 
gástrico e 30 mil de câncer 
de pulmão, além de 11 mil 
casos novos de leucemia, 
dos quais a leucemia linfoide 
crônica responderá por cer-
ca de um quarto. No total, o 
Inca estima o aparecimento 
de 650 mil casos novos de 
câncer no país a cada ano do 
triênio. Por isso, na avalia-
ção da oncologista, é grande 
o significado que as incorpo-
rações de tratamento podem 
trazer aos pacientes.

Ações preveem o aporte de mais de
R$ 200 milhões em iniciativas voltadas para a 
educação básica, ensino médio e profissionalizante

Iniciativas do BNDES vão fortalecer atuação
da educação infantil ao ensino médio no Brasil

                                                              Controladora         Consolidado  
Ativo  2021 2020 2021 2020
Circulante     
 Caixa e equivalentes de caixa  -  17  30.132 3.890 
 Contas a receber de clientes 333   477 125.178  109.577 
 Estoques de imóveis a comercializar 150  3.799  49.642   233.204 
 Adiantamentos a fornecedores 47  401  567  2.996 
 Impostos a recuperar 1  4  9  5
 Outros créditos 30  37 531  917 
 Despesas antecipadas         42             2      1.341      2.037 
 Total do ativo circulante       603      4.737  207.400  352.626 
Não circulante     
 Contas a receber de clientes  -  -  45.103 70.983 
 Estoques de imóveis a comercializar 3.648  1.845  139.837  12.101 
 Adiant. para futuro aum. de capital 128.643  163.859  944  944 
 Créditos com partes relacionadas 27.353  25.012  25.906  24.591 
 Outros créditos     2.412      4.942      5.344      7.830 
 Realizável a longo prazo 162.056  195.658  217.134  116.449 
 Investimentos 255.494  216.102 2.631 2.631 
 Imobilizado      4.786      2.548      5.206      3.050 
Total do ativo não circulante 422.336  414.308  224.971  122.130 
Total do ativo  422.939  419.045  432.371  474.756    
                                                              Controladora          Consolidado 
Passivo  2021 2020 2021 2020 
Circulante     
 Fornecedores  133  67  1.213  2.286 
	 Empréstimos	e	financiamentos		 -		 5.696		 23.495		 	43.733	
	 Obrigações	fiscais		 151		 158		 3.343	 1.757	
 Obrigações trabalhistas  353  263  487  555 
 Lucros a pagar a quotistas  349  349  456 1.536 
 Outras obrigações  1.473  1.405  4.487  26.233 
 Adiantamentos de clientes  326  6.488  3.049  14.048 
 Obrig. com permutas de imóveis              -             -   25.532     16.905 
 Total do passivo circulante      2.785    14.426   62.062  107.053 
Não circulante      
 Empréstimos	e	financiamentos		 25.013		 21.687	 82.220		 85.756	
  Adiantamentos de clientes  -  -  3.906   - 
 Obrig. com permutas de imóveis  -   -  19.961  10.332 
 Mútuos com partes relacionadas  237.931  250.072  91.259  119.572 
 Provisão para contingência  54  54  3.485  2.486 
 Provisão para garantia de obras  -  -  4.767  5.342 
 Provisão para perdas em invest.  18.522  17.763  -  - 
	 Passivos	fiscais	diferidos		 -		 -	 7.479		 9.060	
 Outras obrigações              -              -     2.618         121 
 Total do passivo não circulante  281.520  289.576  215.695  232.669 
Patrimônio líquido      
 Capital social  128.333  78.761  128.333  78.761 
 Lucros acumulados    10.301    36.282    10.301   36.282 
Patrimônio líquido atribuível 
aos acionistas controladores  138.634  115.043  138.634  115.043 
 Participação de não controladores -  -  15.980  19.991 
 Total do patrimônio líquido  138.634  115.043  154.614  135.034 
Total do passivo e patrimônio 
líquido  422.939  419.045  432.371  474.756

                                                              Controladora            Consolidado    
   2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 26.550  12.805 22.595  12.839 
Outros resultados abrangentes           -            -            -            - 
Resultado abrangente total 26.550  12.805 22.595  12.839
Resultado abrangente 
atribuível aos:     
 Quotistas não controladores -    -    (3.955)  34 
 Quotistas controladores  -   -    26.550     12.805

BSPAR Incorporações Ltda 
CNPJ/MF nº 09.365.538/0001-74

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de Reais)
                                                                    Controladora       Consolidado   
    2021 2020 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades 
operacionais     
 Lucro líquido do exercício 26.550  12.805  22.595  12.839 

Ajustes para:     
 Depreciações e amortizações 413   1.389  747  2.094 
 Imposto de renda e contribuição 
 social - correntes e diferidos  208   178  1.420 1.006 
 Ajuste a valor presente  -   -    523   -   
 Outros  -     -    -    (2.098)
 Ganhos e perdas em investimentos  1.271  (900) -     -   
 Provisão para garantia -    -   303  637 
	 Juros	sobre	emprést.	e	financiam.
  captados de terceiros 1.870  1.272  7.831 7.304 
   Prov. (reversão) para contingências -    410 1.283  (650)
   Perdas com proj. descontinuados  2.888  1.355 2.888 1.581 
   Result. de equivalência patrimonial  (40.277) (22.729)             -         12 
       (7.077)   (6.220)   37.590 22.725 

Variações em:     
 Contas a receber de clientes  144 (116) 9.756  (12.834)
 Estoques (1.042) (3.270) 74.082  48.542 
   Impostos a recuperar  3   (4) (4)  95 
   Despesas antecipadas  (40)  (14) 696   380 
   Adiantamento a fornecedores  (1.574)  (369) (9.311) (2.295)
   Outros créditos 2.537   (3.007) 2.872   (4.153)
   Fornecedores 770   (75) 6.156  590 
			Obrigações	fiscais	 	(7)	 12		 1.586		 962	
   Obrigações trabalhistas 1.315  48 4.443   (318)
   Adiantamentos de clientes (6.162) 88  (7.093) -   
   Outras obrigações          68      1.237  (26.016)  14.981 

Caixa gerado pelas (utilizado nas) 
atividades operacionais  (11.065)  (11.690)   94.757  68.675 
 Juros pagos  (270) (591) (5.281)  (12.417)
   Imposto de renda e 
 contribuição social pagos       (208)      (178)  (1.420)   (1.223)
Fluxo de caixa líq. proveniente 
das (utilizado nas) ativid. operac.  (11.543) (12.459)   88.056  55.035 

Fluxo de caixa das atividades 
de investimento     
 Aquis. de imobiliz. e intangível (2.651)  (63) (2.903)  (3.419)
   Outras alienações              -      1.104              -              -   
Fluxo de caixa proveniente 
das atividades de investimento     (2.651)    1.041    (2.903)   (3.419)

Fluxo de caixa das atividades 
de financiamentos     
 Empréstimos	e	financiamentos	
 captados de terceiros -    28.266  59.453  75.205 
   Pagamentos de empréstimos e 
	 financiam.	captados	de	terceiros	 (3.970)		(24.631)	(85.777)	(83.884)
   Mútuo passivo captado de partes 
 relacionadas 32.875  31.675  (1.315) 46.369 
   Mútuo passivo pago à partes 
 relacionadas   (14.728)  (23.925) (31.272) (87.099)

Caixa líq. proveniente das (utiliz.
nas) ativid. de financiamento     14.177   11.385  (58.911) (49.409)
Redução (aumento) líquido em 
caixa e equivalentes de caixa         (17)        (33)   26.242      2.207 
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 17  50  3.890 1.683 
Caixa e equivalentes de caixa no 
final	do	exercício	              -             17    30.132 3.890 
Redução (aumento) líquido em 
caixa e equivalentes de caixa         (17)       (33)   26.242     2.207

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

                                                                           Atribuível aos quotistas controladores 
      Participação de
              Capital Lucros  quotistas não  
    social acumulados Total controladores Total
Saldos ajustado em 01 de janeiro de 2020   78.761     24.661  103.422     23.184   126.606 
 Lucro do exercício -  12.805  12.805  34  12.839 
 Lucros distribuídos             -     (1.184)    (1.184)    (3.227)    (4.411)
Saldos em 31 de dezembro de 2020   78.761     36.282   115.043     19.991   135.034
Saldos ajustado em 01 de janeiro de 2021      
 Aumento de capital 49.572   -  49.572  -  49.572 
 Lucro do exercício -  26.550  26.550  (3.955) 22.595 
 Lucros distribuídos             -   (52.531)  (52.531)         (56)   (52.587)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 128.333     10.301  138.634     15.980    154.614

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

 (Em milhares de Reais)
                                                            Controladora          Consolidado   
  2021 2020 2021 2020
Receita 5.533  1.049  180.756  140.477 
 Custo das unidades vendidas e 
 dos serviços prestados  (3.019)      386 (127.934) (102.392)
Lucro bruto 2.514  1.435  52.822   38.085 
 Despesas de vendas (494) (634) (3.235) (2.934)
 Despesas gerais e administrativas (11.095) (9.288) (17.521) (14.856)
 Result.de equivalência patrimonial 40.277  22.729  - (12)
 Outras receitas (despesas) 
 operacionais, líquidas  (2.528)        96      (3.518)        (799)
Resultado antes das despesas 
financeiras líquidas,     
e impostos sobre a renda    28.674   14.338     28.548  19.484 
 Receitas	financeiras	 13		 163		 2.691		 632	
	 Despesas	financeiras	  (1.929) (1.518)    (7.224)    (6.271)
Despesas financeiras líquidas  (1.916) (1.355)    (4.533)    (5.639)
Lucro antes do imposto de renda 
e da contribuição social   26.758   12.983      24.015     13.845 
 Imposto de renda e contribuição 
 social correntes (208) (178) (1.418) (1.115)
 Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos            -             -            (2)         109 
Lucro líquido do exercício  26.550   12.805     22.595     12.839 
Lucro líquido atribuível aos:     
 Quotistas não controladores  -  -  (3.955) 34 
 Quotistas controladores  -   -  26.550 12.805

Diretoria Executiva 
Jorge Alberto Vieira Studart Gomes

Diretor Presidente
Renata Paula de Medeiros Santiago

 Diretora Financeira

O Balanço acompanhado do Rela-
tório da Administração e das Notas 
Explicativas encontra-se a disposição 
dos interessados na sede da 
Companhia. 

Contador: 
Marcelo Luiz Maciel de Souza
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