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MARCHA 
PRA JESUS 
ESPERA 
REUNIR  
300 MIL

A tradicional Marcha 
para Jesus vai voltar a 
ser realizada nas ruas 

de Curitiba depois de dois 
anos. A expectativa para este 
ano é reunir cerca de 300 mil 
pessoas no próximo dia 21 de 
maio. Ontem, o governador 
Ratinho Junior recebeu no Pa-
lácio Iguaçu mais de 30 lide-
ranças evangélicas para tratar 
da organização do evento.

“A Marcha para Jesus mar-
ca uma grande retomada da 
esperança de uma vida nor-
mal, após dois anos de muita 
dificuldade e sofrimento. A 
religião tem uma importância 
fundamental em confortar e 
levar uma palavra de solida-
riedade nesse momento em 
que muitas vezes predomina 
a intolerância”, ressaltou o go-
vernador.

Ratinho Junior explicou 
que a Marcha para Jesus faz 
parte do calendário oficial do 
Paraná, e que acontece todo 
terceiro sábado do mês de 
maio, atraindo turistas de vá-
rias regiões do Estado e até de 
outros lugares.

Trajeto da Marcha
Com o tema “A Alegria do 

Senhor é a Nossa Força”, a 
marcha começará no Centro, 
na Praça Santos Andrade, a 
partir das 9h, e terminará no 
Centro Cívico, na Praça Nossa 
Senhora de Salette (em frente 
ao Palácio Iguaçu), onde será 
montado um palco para sho-
ws de música gospel, orações 
e projetos sociais. O evento é 
organizado pelo Conselho de 
Ministros Evangélicos do Pa-
raná (Comep).

“O governador Ratinho Ju-
nior e o Governo do Estado 
são grandes parceiros e apoia-
dores da Marcha para Jesus, 
estando sempre presentes na 
realização desse grande even-
to. Trata-se de uma celebra-
ção de todas as denominações 
e comunidades evangélicas de 
Curitiba e do Paraná”, desta-
cou o bispo Cirino Ferro, pre-
sidente do Comep. “Depois 
de tanta tristeza, de perdas e 
sofrimento, agora podemos ir 
para as ruas e celebrar Deus 
e a vida com alegria e muita 
oração”.

Arrecadação
Na 27ª edição da Marcha 

para Jesus serão arrecadados 
kits de higiene pessoal, que 
serão entregues aos refugia-
dos no Paraná. A ação social 
é coordenada pelas igrejas 
evangélicas, que já recebem 
os itens de necessidade básica. 
No trajeto da caminhada tam-
bém haverá postos de coleta.

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ/ME nº 09.313.969/0001-97 – NIRE 41.300.308.730 – Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de março de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos trinta e um dias do mês de março de 2022, às 14:00 horas, na sede social 
da Autopista Litoral Sul S.A. (“Companhia”) localizada no Município de São José dos Pinhais, Estado 
do Paraná, na Rua Francisco Muñoz Madrid, nº 625, módulos 402 e 403, bloco 4, Condomínio Portal 
do Porto, Bairro Roseira. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a 
presença do acionista representante da totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. Mesa: 
Presidente: Sra. Simone Aparecida Borsato; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 4. Ordem 
do Dia: 4.1 Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, 
até 31 de dezembro de 2022, no valor de R$ 13.699.243,87 (treze milhões, seiscentos e noventa 
e nove mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos), os quais descontados do 
imposto de renda perfazem o montante de R$ 11.644.357,29 (onze milhões, seiscentos e quarenta 
e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), que serão considerados 
como antecipação do dividendo mínimo obrigatório. 5. Deliberações: Por unanimidade, o acionista 
delibera o que segue: 5.1 Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do dia, aprovando a 
distribuição ali descrita. 5.2 Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade 
com o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei 6404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e 
achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sra. Simone Aparecida Borsato e Secretária: Sra. 
Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista: Arteris S.A. (por Simone Aparecida Borsato e Flávia Lúcia 
Mattioli Tâmega). São José dos Pinhais, 31 de março de 2022. “Confere com o original lavrada em 
livro próprio”. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária. Junta Comercial do Estado do Paraná. 
Certifico o registro em 18/04/2022, 13:56 horas, sob nº 20222457732. Protocolo: 222457732 de 
14/04/2022. Leandro Marcos Raysel Biscaia – Secretário Geral.
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