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AFAPISA Avarandado Forte 
Agropecuária do Piauí S.A.
CNPJ (MF) nº 09.055.120/0001-60 - NIRE: 26300003708

Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste - FINOR
Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se, em primeira convocação, às 10h do dia 25 de maio de 2022, e, em segunda convocação, 
às 10h do dia 31 de maio de 2022, na sede social da Companhia, localizada no município de 
Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Regueira Costa, nº 276, Loja 0104, Bairro do Rosarinho, 
CEP 52.041-050, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) ante a vacância do cargo de 
Diretor Presidente da Sociedade, deliberar sobre a alteração das regras sobre a composição da 
Diretoria e reforma dos artigos 11 a 16 do Estatuto Social da Companhia, que tratam sobre tal 
assunto, bem como a sua consequente consolidação; e (ii) eleger a nova Diretoria da Companhia. 
Recife/PE, 17 de maio de 2022. Francisca Maria Leite Servian - Diretora Administrativa.

Líder do PT admite 
desistir do Senado para 
selar acordo com PSD 

de Kalil em Minas

PL tem dificuldade para 
atender a pedido de 

Bolsonaro e contratar 
auditoria privada nas 

eleições

m prol do acordo entre PT e PSD em Minas Gerais, o 

Edeputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), líder do partido 
na Câmara, admitiu, ao Estadão/Broadcast, que pode 

desistir de disputar o Senado. O parlamentar aceitou o convite para 
coordenar a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) na corrida ao Planalto e ficar à frente das negociações em 
Minas. O maior impasse para a concretização da aliança era a vaga 
ao Senado na chapa majoritária.
 “Foi me dada a missão de coordenar a campanha e de 
fechar aliança, de entregar a aliança Lula e Kalil (Alexandre Kalil, 
PSD) em Minas. Pode ser que eu saia candidato, que eu saia a vice, 
vai depender da conversa”, disse Reginaldo.
 Os petistas defendiam a indicação de Reginaldo, enquanto 
o PSD insistia na reeleição do senador Alexandre Silveira. Com a 
desistência do deputado, o caminho fica aberto para Silveira.
 Em troca do apoio do PT à candidatura de Kalil ao governo 
de Minas, Reginaldo disse que o PSD ofereceu a vice na chapa 
majoritária. No entanto, de acordo com o deputado, a proposta de 
lançar dois senadores na disputa ainda persiste. “Ofereceram a 
vice e eu quero continuar dizendo que poderíamos ter dois 
senadores. Mas estamos numa fase de diálogo. Há tendência d
 Como mostrou o Estadão/Broadcast, um dos nomes 
cotados para ocupar a vaga de vice-governador na chapa de Kalil é 
do deputado estadual André Quintão. Reginaldo reforçou que o 
nome ainda não foi discutido e será definido pelo próprio PT. “Eles 
queriam que eu fosse, estou avaliando todas as hipóteses, mas 
ainda não tem nada decidido”, completou.e consolidar aliança”, 
enfatizou Reginaldo.

 PL, partido de Jair Bolsonaro, vem 

Otendo dificuldades para atender o 
pedido do presidente que quer 

contratar empresa privada para fazer 
auditoria nas eleições. Dirigentes da 
legenda admitem que há limitações legais 
para a fiscalização externa das eleições e 
não sabem nem se há no mercado empresa 
com conhecimento suficiente para realizar a 
tarefa.
 Bolsonaro defendeu a contratação 
de auditoria privada ao falar em suas redes 
sociais há duas semanas. A legislação 
eleitoral estabelece que qualquer partido 
pode atuar na fiscalização do pleito. Cabe 
às legendas atuar nas seções eleitorais, 
conferir os boletins impressos pelas urnas 
eletrônicas e questionar judicialmente toda 
vez em que considerar que houve alguma 
falha durante a votação.
 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
vem repetindo que o sistema de voto 
eletrônico é o único modelo auditável 
porque permite verificar, a partir dos boletins 
impressos por cada urna, se a totalização 
feita posteriormente corresponde aos votos 
efetivamente registrados. Ao final da 
votação, as urnas emitem um boletim que 
vem com QR Code. Após a totalização dos 
dados nacionais pelo TSE ainda é possível 
verificar se os votos que a urna registrou em 
qualquer seção eleitoral estão fielmente 
reproduzidos pela Corte.Segundo esses 
interlocutores de Bolsonaro, o presidente 
também sabe dessas limitações. Quando 
defendeu a contratação da auditoria, o 
próprio presidente deu a senha do que 
poderia acontecer. “Antes das eleições, ela 
(a empresa) pode daqui a 30, 40 dias, 
chegar à conclusão de que, dado a 
documentação que tem na mão, ela pode 
falar que é impossível auditar e não aceitar 
fazer o trabalho. Olha a que ponto nós 
vamos chegar”, declarou Bolsonaro em 
transmissão ao vivo em suas redes sociais.
 O ex-ministro do TSE Tarcísio Vieira, 
que hoje trabalha como advogado do PL, 
admitiu que ainda não há clareza sobre se 
há no mercado uma empresa com 
condições de realizar auditoria segundo os 
d e s e j o s  d e  B o l s o n a r o .  “ E l e  t e m 
preocupações dentro de uma trajetória 
pol í t ica,  enquanto par lamentar e le 
defendeu voto impresso. É um debate que, 
gostemos ou não, é próprio da democracia. 
Não pode ser um tabu aumentar a 
transparência do processo eleitoral”, disse 
Tarcísio ao Estadão.
 Por outro lado, o advogado também 
reconhece as dificuldades em adotar uma 
auditoria privada e já descarta de pronto 
tentar qualquer tipo de interferência no 
sistema eletrônico da urna, algo que já foi 
defendido por Bolsonaro e apoiadores. “O 
que pode ser discutido é metodologia. É 
evidente que ninguém quer a fórmula da 
Coca-Cola e não faz sentido abrir isso para 
quem quer que seja, mas fiscalização é algo 
que deveria ser estimulado em alto grau”, 
afirmou.
 Tarcísio declarou que o partido busca 
saber a viabilidade, tanto na questão da 
capacidade técnica da empresa, quanto do 
preço que pode ser cobrado. “Primeiro, o 
partido está avaliando se existe alguma 
empresa totalmente capacitada para depois 
não surgir  alegação de que houve 
contratação de uma empresa mambembe. 
O segundo é o custo, evidente que pode se 
tornar inviável a contratação”, declarou.

 Em live nas redes sociais no 
último dia 5, Bolsonaro questionou 
a confiança das urnas. “A empresa 
vai pedir ao TSE uma quantidade 
grande de informações. O que 
pode acontecer? Essa empresa 
que faz auditoria no mundo todo, 
empresa de ponta, pode chegar à 
c o n c l u s ã o  q u e ,  d a d a  a 
documentação que se tem na mão, 
dado ao que já foi feito, ela pode 
falar que não foi auditável. Olha a 
que ponto vamos chegar”, disse.
 O  a d v o g a d o  d o  P L 
minimizou a possibilidade de 
Bolsonaro tumultuar o processo 
eleitoral. “Se vai haver exploração 
política disso ou daquilo, a ordem 
jurídica tem meios para combater 
isso. A gente não vai, por conta do 
extraordinário, deixar de fazer o 
básico”, afirmou.
 De  aco rdo  com o  ex -
ministro, o TSE adotou novas 
resoluções para as eleições de 
2 0 2 2  q u e  a u m e n t a m 
significativamente a transparência 
do processo. Entre as medidas 
citadas por ele estão a divulgação 
dos boletins com os resultados de 
cada seção eleitoral na internet 
imediatamente após o fechamento 
das urnas.
 Nas eleições anteriores, a 
divulgação desses números podia 
d e m o r a r  d i a s  p a r a  s e r 
informatizada. Com o resultado de 
cada seção, é possível  que 
qualquer pessoa faça a soma dos 
votos e verifique se a totalização é 
a mesma que a divulgada pela 
Justiça Eleitoral. Além disso, com a 
soma das urnas,  também é 
possível saber o resultado antes da 
divulgação oficial.
 “A resolução (do TSE) é 
extremamente detalhada, tem pelo 
menos oito fases de fiscalização. 
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AFAPISA Avarandado Forte 
Agropecuária do Piauí S.A.
CNPJ (MF) nº 09.055.120/0001-60 - NIRE: 26300003708

Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste - FINOR
Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se, em primeira convocação, às 10h do dia 25 de maio de 2022, e, em segunda convocação, 
às 10h do dia 31 de maio de 2022, na sede social da Companhia, localizada no município de 
Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Regueira Costa, nº 276, Loja 0104, Bairro do Rosarinho, 
CEP 52.041-050, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) ante a vacância do cargo de 
Diretor Presidente da Sociedade, deliberar sobre a alteração das regras sobre a composição da 
Diretoria e reforma dos artigos 11 a 16 do Estatuto Social da Companhia, que tratam sobre tal 
assunto, bem como a sua consequente consolidação; e (ii) eleger a nova Diretoria da Companhia. 
Recife/PE, 17 de maio de 2022. Francisca Maria Leite Servian - Diretora Administrativa.

Superávit da balança comercial 
chega a US$ 22,89 bilhões em 

2022, até a segunda semana de 
maio

balança comercial brasileira Afechou a segunda semana 
de maio com superávit de 

US$ 22,89 bilhões no acumulado 
do ano, com recuo de 3,5% sobre o 
período de janeiro a maio de 2021, 
pela média diária. A corrente de 
comércio registrou aumento: subiu 
2 3 , 3 %  n o  m e s m o  p e r í o d o , 
atingindo US$ 208,14 bilhões. Isso 
foi reflexo do crescimento de 20% 
das exportações, que somaram 
US$ 115,52 bilhões, e do aumento 
de 27,6% das importações, que 
totalizaram US$ 92,62 bilhões. Os 
dados foram d ivu lgados na 
s e g u n d a - f e i r a  ( 1 6 / 5 )  p e l a 
Secretaria de Comércio Exterior 
( S e c e x )  d o  M i n i s t é r i o  d a 
Economia.
 A divulgação dos dados da 
balança comercial da terceira 
semana de maio está prevista para 
a próxima segunda-feira (23/5), 
após as 18 horas.
 No mês de maio, até a 
segunda semana, as exportações 
cresceram 12,8% em relação à 
média diária de maio de 2021, 
somando US$ 14,08 bilhões. As 
importações cresceram 35,2% e 
totalizaram US$ 11,37 bilhões. 
Assim, o saldo positivo da balança 
comercial foi de US$ 2,71 bilhões, 
com redução de 33,3%, e a 
corrente de comércio aumentou 
21,8%, alcançando US$ 25,45 
bilhões.
 S o m e n t e  n a  s e g u n d a 
semana do mês, o superávit foi de 
US$ 496 milhões e a corrente de 
comércio atingiu US$ 12,431 
bilhões, resultado de exportações 
no valor de US$ 6,463 bilhões e 
importações de US$ 5,968 bilhões.
 V e j a  o s  p r i n c i p a i s 
resultados da balança comercial

Exportações mensais
 O  d e s e m p e n h o  d a s 
expor tações no mês,  a té  a 
s e g u n d a  s e m a n a ,  m o s t r o u 
c r e s c i m e n t o s  d e  2 , 8 %  n a 
Agropecuária, que somou US$ 
3,71 bilhões; de 5,6% na Indústria 
Extrativa, que chegou a US$ 3,07 
bilhões; e de 22,7% na Indústria de 
Transformação, com US$ 7,22 
bilhões.
 N a  A g r o p e c u á r i a ,  o s 
destaques foram as vendas de 
tr igo e centeio, não moídos 

(+837.347,1%), milho não moído, exceto 
milho doce (+10.996,3%) e café não 
torrado (+37,8%). A Indústria Extrativa 
vendeu mais produtos como outros 
minerais em bruto (+118,6%), minérios de 
níquel e seus concentrados (+215,1%) e 
óleos brutos de petróleo ou de minerais 
betuminosos, crus (+50,1%).
 As exportações da Indústria de 
Transformação foram impulsionadas pelos 
embarques de carne bovina fresca, 
refrigerada ou congelada (+57,3%), carnes 
de aves e suas miudezas comestíveis, 
frescas, refrigeradas ou congeladas 
(+39,6%) e farelos de soja e outros 
alimentos para animais – excluídos cereais 
não moídos –, farinhas de carnes e outros 
animais (+54,7%).

Importações no mês
 Do lado das importações, no mês, a 
Secex constatou aumentos de 10,3% em 
Agropecuária, que somou US$ 228 
milhões; de 72,3% na Indústria Extrativa, 
que chegou a US$ 831,42 milhões; e de 
34,1% na Indústria de Transformação, que 
alcançou US$ 10,24 bilhões.
 Os destaques foram a ampliação 
das compras de milho não moído, exceto 
milho doce (+83%), frutas e nozes não 
oleaginosas, frescas ou secas (+43,4%) e 
cacau em bruto ou torrado (+20.071,7%) na 
Agropecuária. Na Indústria Extrativa, 
aumentaram principalmente as entradas 
de carvão, mesmo em pó, mas não 
aglomerado (+184,8%), óleos brutos de 
petróleo ou de minerais betuminosos, crus 
(+57,7%) e gás natural, liquefeito ou não 
(+31,6%).
 Já a Indústria de Transformação 
ampliou as compras de óleos combustíveis 
de petróleo ou de minerais betuminosos, 
exceto óleos brutos (+158,3%), compostos 
o r g a n o - i n o r g â n i c o s ,  c o m p o s t o s 
heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus 
sais, e sulfonamidas (+69,4%), além de 
adubos ou fertilizantes químicos, exceto 
fertilizantes brutos (+223,4%).
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 FAZENDA BARREIRO DE SANTA FÉ S.A.CNPJ/MF Nº 09.009.762/0001-23  

A t i v o

Circulante

.Disponivel

 Clientes

.Estoques

.Outras Contas

Não Circulante

.Realizavel a LP

.Imobilizado

Total do Ativo

Encerrados em:
R e c e i t a  B r u t a  d e 
Vendas
. (-) Deduções Vendas
.Receita Líquida de 
Vendas
. (-) Custo das Vendas
. Lucro Bruto
(-)Despesas 
 Operacionais
.Desp/Receitas
 Financeiras
.Desp/Rec não
 Operacional
.Provisões CSLL e
 IRPJ
.Resultado Líquido 
Período

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras - Nota 1: Contexto Operacional - 
A empresa é uma sociedade anônima, com acionistas domiciliados no País e tem como 
objetivo a exploração agrícola e a comercialização de seus produtos. Nota 2: Sumário 
das Práticas Contábeis - As Demonstrações foram elaboradas tendo por base as 
diretrizes contábeis emanadas da Lei 11.638/07 e os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade Nota 3: Procedimentos Contábeis - Dentre os principais procedimentos 
adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos: a) Ativos e 

Passivos Circulantes: Estão demonstrados os direitos e obrigações realizáveis com vencimentos inferiores a 12 meses. b) Estoques: 

Foram avaliados ao custo médio de aquisição, não inferior ao valor de mercado. c) Ativo Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição 

ou contrução, deduzido da depreciação acumulada, atualizado monetariamente até 31/12/1995. As depreciações e a exaustão são 

calculadas pelo método linear, com base em taxas de acordo com a legislação aplicável. As notas Explicativas encontram-se a 

disposição dos acionistas na sede da Sociedade. Nota 4: O Patrimônio Líquido, cujo valor é de R$ 20.324.088 é composto conforme se 

pode observar na demonstração do Passivo de: Capital Social de R$ 6.982.073, Reservas de incentivos fiscais de R$ 116.168.561, 

Reservas de Legal de R$ 1.295.198,  e de Lucros / Prejuizo Acumulados (R$ 4.121.743).  Diretor Presidente: Anamaria Cruz de Souza 

Coelho  /  Contadora: Mª do Socorro Melo dos Santos CRC-PE 013577/O-0      

Histórico

.Saldo em 31/12/2020

. Dividendos

. Aumento de Capital

. Reserva de Capital

. Reserva de Legal

Lucro/Prejuizo do Exercício

.Saldo em  31/12/2021

Capital 

Social

12.208.964 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

12.208.964 

Reserva 

de Cap

 2.388.970 

 -   

 -   

 -   

 -   

 44.390 

 2.433.360 

Reserva 

de Legal 

 561.201 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 561.201 

Lucros/Pre

juízos AC

 (6.274.475)

-   

 -   

 -   

 -   

-1.563.686

 (7.838.161)

Somas 

 8.884.660  

 -    

 -    

 -    

 -    

-1.519.296 

 7.365.364  

P a s s i v o
Circulante
 Empréstimo/Financiamentos
.Fornecedores
.Outras Contas
Não Circulante 
. Empréstimo/Financiamentos
Patrimônio Líquido
. Capital Social
, Reserva de Legal
, Reserva de incentivos 
. Lucros / Prejuizo Ac
Total do Passivo

31/12/2021

5.193.657

1.618.527

942.174

2.147.933

485.023

10.060.621

2.316.199

7.744.422

15.254.278

31/12/2021

10.137.328
-479.494

9.657.834
-7.693.003
1.964.831

-1.953.781

-1.568.321

137.364

-143.779

-1.563.686

31/12/2021
2.395.467

 -   
748.259

1.647.208
5.493.447
5.493.447
7.365.364

12.208.964
2.850.418

144.144
-7.838.162
15.254.278

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31/12/2020 E 31/12/2021
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação dos Senhores Acionistas, as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercícios sociais encerrados em 31/12/2020 E 31/12/2021. Petrolina (PE), 31 de Dezembro de 
2021 - A Diretoria 

Demonstração do Resultado do Exercício  Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Encerrado em 31 de 
Dezembro de 2021      

31/12/2020

4.697.380

1.654.828

535.341

1.394.898

1.112.313

10.421.264

1.962.175

8.459.089

15.118.644

31/12/2020

9.739.511
-721.742

9.017.769
-6.990.756
2.027.013

-
1.264.101

-119.411

65.781

0

709.282

31/12/2020
1.742.468

 -   
393.613

1.348.855
4.443.188
4.443.188
8.932.988

12.208.964
2.289.217

 -   
-5.565.193
15.118.644

Incorporadora Espinheiro SPE LTDA
Ata de Assembleia Geral
5 de fevereiro de 2021

Incorporadora Espinheiro SPE LTDA., empresa de responsabilidade 
limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 14.294.851/0001-07, Nire 
26.2.0196584-6- EXTRATO DE AGE, Realizada em 5 de fevereiro de 
2021, às 10:00h, no endereço da Rua Antonio Lumack do Monte, nº 96, 
sala 701, bairro de Boa Viagem, cidade do Recife/PE. QUORUM: 
Sócios representando a totalidade do capital social, dispensada a 
convocação prévia, nos termos do §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76; 
MESA: Presidente - Antonio Benévolo do Amaral Carrilho; Secretário - 
Ricardo do Amaral Carrilho; MATÉRIA APROVADA: Por unanimidade 
de votos, foram aprovados: 1) Redução do capital social: que era de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais) passou para R$ 237.600,00 
(duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais); 2) Aprovou os termos 
da consolidação do Contrato Social. Recife/PE. 5/02/2021. Ass. 
Antonio Benévolo do Amaral Carrilho, Presidente.
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