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POLÍTICA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex VI Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.543/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 21.950 1.142
Caixa e equivalentes de caixa 1.150 101
Contas a receber 5.223 -
Impostos a recuperar 4 2
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 946
Mútuos a receber 15.226 -
Outros 28 4
Não circulante 124.660 42.421
Depósitos restituíveis e valores vinculados 960 109
Imobilizado 123.700 42.312
Total do ativo 146.610 43.563

Passivo 2021 2020
Circulante 6.357 14.088
Contas a pagar 3.003 13.787
Empréstimos e financiamentos 2.379 95
Impostos e contribuições a recolher 291 83
Dividendos a pagar 684 123
Não circulante 50.865 5.600
Empréstimos e financiamentos 49.073 5.600
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 89.388 23.875
Capital social 86.672 23.480
Reservas de lucros 2.716 395
Total do passivo e do patrimônio líquido 146.610 43.563

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reservas de lucros
Lucros 

(prejuízos) 
acumulados

Total 
patrimônio 

líquido

Recursos 
destinados a 
aumento de 

capital

Total 
patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641 - 641
Aumento de capital social 52.814 (49.129) - - - 3.685 - 3.685
Integralização do capital social - 18.795 - - - 18.795 - 18.795
Lucro líquido do exercício - - - - 877 877 - 877
Constituição de reserva legal - - 26 - (26) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (123) (123) - (123)
Constituição de reserva de lucros - - - 369 (369) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 53.814 (30.334) 26 369 - 23.875 - 23.875
Aumento de capital social 8.735 - - - - 8.735 - 8.735
Redução de capital social (5.956) - - - - (5.956) - (5.956)
Integralização do capital social - 30.334 - - - 30.334 - 30.334
Dividendo minimo 2020 mantido em reserva - - - 123 - 123 - 123
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - 30.079 30.079
Aumento de capital via capitalização do AFAC 30.079 - - - - 30.079 (30.079) -
Lucro líquido do exercício - - - - 2.882 2.882 - 2.882
Constituição de reserva legal - - 144 - (144) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (684) (684) - (684)
Constituição de reserva de lucros - - - 2.053 (2.053) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 86.672 - 170 2.546 - 89.388 - 89.388

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.882 877
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação do 
lucro líquido com o fluxo de caixa

Depreciação de imobilizado 1.302 -
Encargos financeiros, líquidos 2.571 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 946 (946)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.223) -
Impostos a recuperar (2) (2)
Despesas antecipadas (230) (89)

2021 2020
Outros (24) 138
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (10.757) 12.989
Impostos e contribuições a recolher 208 83
Caixa líq. gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (8.287) 13.050
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (851) (109)
Liberação de recursos para partes relacionadas (19.395) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 4.169 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (80.004) (41.419)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (96.081) (41.041)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

2021 2020
Ingresso de empréstimos e financiamentos 44.200 5.600
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (1.975) -
Redução de capital (5.956) -
Aumento de capital 69.148 22.480
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 105.417 28.080
Aumento (redução) líq. (a) do saldo de caixa e equiv. de caixa 1.049 89
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 101 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 1.150 101
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa 1.049 89
Informações complementares: Valores pagos de IR: 99 -

Valores pagos de CS: 64 -
Adição de imobilizado sem efeito caixa 2.686 893

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.363 -
Custo de geração de energia (2.285) -
Lucro bruto 7.078 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (72) -
Outras despesas operacionais (36) (75)

(108) (75)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 6.970 (75)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 137 954
Despesas financeiras (3.861) -

(3.724) 954
Lucro antes do imposto de renda e 
da contribuição social 3.246 879

Imposto de renda e contribuição social
Corrente (364) (2)

(364) (2)
Lucro líquido do exercício 2.882 877

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 2.882 877
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 2.882 877

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70
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Cultura. De hoje (4) até o dia 8 de abril, a orla de Fortaleza recebe o Festival Concreto - Festival Internacional de Arte Urbana que 
irá promover intervenções artísticas no complexo de banheiros públicos da Beira-Mar, situado entre as ruas Tereza Hinko e Manuel 
Jacaré. A ação será realizada pelos artistas cearenses Abu, Amanda Nunes, Brooks, Franklin Stein, Otas e Rafael Limaverde.CIDADES

Presidente do PSD do Ceará anuncia pré-candidatu-
ra do ex-prefeito de Caucaia Naumi Amorim à Câmara 
Federal. Isso mesmo. O fim da tarde da última terça-
-feira (29) foi marcado por grande movimentação na 
política de Caucaia, cidade da Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF), a segunda maior do Ceará, em habi-
tantes e eleitores, justo pela indicação de Domingos Fi-
lho, presidente do Partido Social Democrático (PSD), 
no Ceará, que, por meio de rede social, informou que 
Naumi Amorim (foto) é pré-candidato à Deputado Fe-
deral pelo partido. Naumi Amorim, foi deputado es-
tadual de 2015 a 2016 e em 2017 assumiu o mandato 
de prefeito de Caucaia. Ele foi o primeiro prefeito da 
história do Ceará a conseguir um investimento de um 
banco internacional fora da Capital, no valor de 80 
milhões de dólares, cerca de 400 milhões de reais em 
conversão direta há época do financiamento. Até 2018, 
Fortaleza era a única cidade do Estado que tinha con-
seguido um financiamento mundial.

Naumi Amorim para federal

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 4 de abril de 2022  O ESTADO                     

Reeleição
Como vinha sendo especulado por setores da impren-

sa não é a deputada Érika Amorim, ex-primeira-dama 
de Caucaia que vai disputar vaga à Câmara Federal e seu 
marido, o ex-prefeito Naumi Amorim ao Legislativo Es-
tadual. Deputada Érika Amorim vai postular a reeleição, 
está definido no âmbito do partido (PSD) e entre os seus 
apoiadores, de Caucaia e outras regiões do Ceará.

Pacatuba em paz
Autoridades de Pacatuba à frente o prefeito Carlo-

mano Marques e seu vice Rafael Marques mostram-se 
felizes e satisfeitas, pois, completarem-se cinco (5) 
meses sem homicídio na sede do município. O setor de 
segurança melhorou em todo o Estado, com aumento da 
tropa de policiais e a instalação de novos equipamentos 
em defesa do cidadão.

Emprego
Vão até esta terça-feira, 05 de abril, as inscrições para 

o concurso público de Defensoria e Defensor Público 
no Ceará. São oferecidas 60 vagas. A aplicação da prova 
escrita preliminar está programada pra cinco de junho.

Saiba mais
Com organização da Fundação Carlos Chagas, a 

seleção dos candidatos destina 20% das vagas a pessoas 
pretas e pardas, 5% a indígenas. As prefeituras de Icó, 
Granja, Canindé, Baturité, Redenção e Tauá estão incen-
tivando jovens e adultos para que façam o concurso. Ou 
seja, emprego à vista.

Paraipaba
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de 

Paraipaba, Francisco Eduardo Sales Vieira, anuncian-
do para o próximo dia 08/04, licitação com vistas à 
contratação de empresa para aquisição de material de 
construção, hidráulicos, elétricos e outros equipamen-
tos para atender as necessidades das diversas secreta-
rias do município. Estamos atentos.

Trabalho reconhecido
Naumi ficou conhecido pela sua gestão humani-

zada à   da Prefeitura de Caucaia, especialmente nas 
áreas da Educação, Infraestrutura, Assistência Social 
e Saúde, com a reforma de equipamentos públicos e 
a construção de novos. E deixou marcos estruturais 
positivos e inéditos, como a reforma do Centro de 
Caucaia, do Mercado Municipal, a requalificação e 
urbanização de lagoas, como a do Tabapuá - que 
virou cartão postal do município, além de areni-
nhas, praças e requalificação da iluminação pública, 
justamente em áreas mais carentes ou que nunca 
haviam sido assistidas por outras gestões. Naumi ob-
teve mais de 80.000 votos na última eleição em que 
concorreu e é uma das maiores lideranças políticas 
da RMF e do Interior, com fortes laços políticos nos 
Inhamuns, no Cariri, na Capital, além da sua forte e 
consolidada liderança em Caucaia.

O Hospital Infantil Al-
bert Sabin (Hias), unidade 
da Secretaria da Saúde do 
Ceará (Sesa), implantou, no 
último mês, o Ambulatório 
Ponto de Luz, cujo funcio-
namento iniciou no último 
dia 3 de março. Segundo a 
gestão do hospital, o obje-
tivo do equipamento é ofe-
recer um acompanhamento 
contínuo para as crianças 
e adolescentes vítimas de 
violência sexual atendidas 
na emergência. Anterior-
mente, o Hias já integrava, 
desde maio do ano passa-
do, a Rede de Atenção a 
Mulheres, Adolescentes e 
Crianças com assistência 
emergencial multidiscipli-
nar 24 horas. Na unidade, 
as consultas serão reali-
zadas, quinzenalmente, às 
quintas-feiras, das 13 às 17 
horas, no ambulatório Vâ-
nia Abreu.

O serviço é voltado, ex-
clusivamente, para pacien-
tes encaminhados pelo 
Centro de Emergência Pe-
diátrica (CEP), local no 
qual receberam o primeiro 
atendimento. De acordo 
com Luna Celedônio, que é 
a coordenadora do Serviço 
Social do Hias e responsável 
pela aplicação do programa 
Pontos de Luz na unidade, 
as crianças e os adolescen-
tes que necessitam dos ser-
viços da unidade contam 
com o atendimento de uma 
equipe multiprofissional. 

Ainda segundo ela, o 
intuito é fazer um moni-
toramento sistemático dos 
casos, evitando que as fa-
mílias se desloquem para 
vários locais para encontrar 
onde existe tratamento ade-
quado. “Com a implantação 
do ambulatório, nossa ideia 
é tentar concentrar o atendi-
mento desses pacientes em 
uma única instituição para 
que seja garantido todo o 
acompanhamento terapêutico 
e psicossocial necessário para 

esses indivíduos”, ressalta.
Um dos motivos para a 

criação do ambulatório foi 
que, nos últimos dois anos, 
98 crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual 
foram atendidas no Centro 
de Emergência Pediátrica 
do Hias. Deste quantitati-
vo, 74 receberam assistên-
cia só em 2021. A coorde-
nadora do serviço social do 
Hias afirma que o aumen-
to pode ser explicado pela 
implantação, em maio do 
ano passado, do programa 
Pontos de Luz no hospital, 
que veio para auxiliar na 
proteção, no acolhimento, 
na orientação e para ofere-
cer o apoio necessário, “em 
tempo hábil”, às vítimas de 
violência, assim como na 
prevenção de novas situa-
ções de agressão.

Atendimento
Conforme a gestão do 

Hias, por meio da rede 
Pontos de Luz - de inicia-
tiva da Sesa - as crianças 
e adolescentes vítimas de 
violência sexual têm rece-
bido atendimento imediato 
com acolhimento, profila-
xias de infecções sexual-

mente transmissíveis (ISTs), 
como HIV/aids, contracep-
ção de emergência, além de 
orientações sobre a rede de 
segurança e proteção social. 
Além disso, na unidade hos-
pitalar, é executado um pro-
tocolo formal que abrange 
todas essas especificidades e 
proteção de direitos durante 
este cuidado, de modo a as-
segurar a integridade legal 
das vítimas. 

Somados ao Hias, inte-
gram a Rede de Atenção a 
Mulheres, Adolescentes e 
Crianças os hospitais Geral 
de Fortaleza (HGF) e Geral 
Dr. César Cals (HGCC), em 
Fortaleza, e Regional Norte 
(HRN), em Sobral, todos 
equipamentos da Sesa. A 
Maternidade Escola Assis 
Chateaubriand (Meac) e 
o Hospital Distrital Gon-
zaga Mota de Messejana, 
na Capital, e a Policlínica 
Dra. Márcia Moreira de 
Menezes, em Pacajus, tam-
bém fazem parte da rede de 
atendimento a esse público.

Perfis de pacientes
Entre os pacientes assis-

tidos no CEP em 2021, 59 
foram do sexo feminino 

(80%) e 15 do sexo mas-
culino (20%). Enquanto a 
faixa etária de maior con-
centração de crianças e de 
adolescentes vítimas de vio-
lência sexual em 2021 foi de 
6 a 11 anos, com 30 casos 
contemplando 40,5% do to-
tal. Já os adolescentes entre 
12 e 17 anos representaram 
33,8%, com 25 casos; e a fai-
xa etária de 0 a 5 anos com 
19 ocorrências (25,7%).

Outro fator observado 
sobre o perfil dos pacien-
tes foi a escolaridade. Nes-
te quesito, dados indicam 
que a maioria das crianças 
e adolescentes atendidos 
pelo Pontos de Luz em 2021 
estava cursando o ensino 
fundamental, totalizando 
54,05%. Não identificados 
e os fora da idade escolar 
somaram 37%, resultan-
do em um total de 28 ca-
sos. Apenas dois já haviam 
concluído o ensino funda-
mental e um tinha o ensi-
no médio incompleto. Das 
vítimas registradas, 70% 
residem em Fortaleza, 10% 
na Região Metropolitana - 
exceto a Capital - e 18,92% 
foram pacientes provenien-
tes do interior cearense.

FOTO ERIKA MAVIGINIER/ ASCOM HIAS

Entre 2020 e 2021, nos dois primeiros anos de pandemia, houve um aumento de 308% nos atendimentos realizados pela unidade

HOSPITAL ALBERT SABIN
Unidade implanta ambulatório voltado

para vítimas de violência sexual
O serviço é voltado, exclusivamente, para crianças e adolescentes 
encaminhados pelo Centro de Emergência Pediátrica (CEP), local

no qual tiveram primeiro atendimento realizado

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - Comarca de Caucaia - 1ª Vara Cível da Comarca de 
Caucaia. Rua Sérvulo Braga Moreira, s/n, Novo Pabussu - CEP 61600-272, Fone: (85) 3368-8989, Caucaia-
CE - E-mail: caucaia.1civel@tjce.jus.brCaucaia. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). Processo 
nº: 0007352-42.2018.8.06.0064; Classe: Usucapião; Assunto: Usucapião Extraordinária; Requerente: 
Antonio Adriano de Matos e outro. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. A DOUTORA MARIA 
VALDILENY SOMBRA FRANKLIN, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia-CE, 
Estado do Ceará, por nomeação legal, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
com prazo de 30 (trinta) dias o virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e 
expediente da Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia, os termos de uma Ação de Usucapião 
de nº 0007352-42.2012.8.06.0064/0, que promove Antonio Adriano de Matos e outro, de um terreno 
urbano de forma regular, com um galpão de área de 283,04m², distando 49,00 metros do ponto P0=0 no 
sentido sul-norte para a Avenida São Vicente de Paula, situado na Travessa São Vicente de Paula nº 56, 
bairro Fazenda Jurema neste município de Caucaia, Ceará, possuindo as seguintes coordenadas, limites 
e dimensões: Área Total do Terreno= 469,70 m², Perímetro = 101,40m: Ao Nascente, frente, em um (01) 
segmento: do ponto P0=0 com ângulo interno = 90° e coordenadas UTM: 540518,6300 / 9583360,1200 ao 
ponto P1 com ângulo interno = 90° e coordenadas UTM = 540485,1871 / 9583379,1941, medindo 12,20m, 
extremando com a Travessa São Vicente de Paula; Ao Poente, fundos, em um (01) segmento: do ponto P2 
com ângulo interno = 90° e coordenadas UTM: 540491,2313 / 9583389,7916 ao ponto P3 com ângulo interno 
= 90° e coordenadas UTM = 540524,6743 / 9583370,7175, medindo 12,20m, extremando com o imóvel 
pertencente a José Adir de Sousa Silva; Ao Sul, lado direito, em um (01) segmento: do ponto P1 com ângulo 
interno = 90° e coordenadas UTM: 540485,1871 / 9583379,1941 ao ponto P2 com ângulo interno = 90° e 
coordenadas UTM = 540491,2313 / 9583389,7916, medindo 38,50m, extremando com o imóvel pertencente 
a Liduina Maria Martins da Silva; e Ao Norte, lado esquerdo, em um (01) segmento: do ponto P3 com ângulo 
interno = 90° e coordenadas UTM: 540524,6743 / 9583370,7175 ao ponto P0=0 com ângulo interno = 90° e 
coordenadas UTM = 540518,6300 / 9583360,1200, medindo 38,50m, extremando com o imóvel pertencente 
a Wilson Mendes de Sousa, fechando o perímetro do imóvel. Assim, mandou o(a) Juiz(a) expedir este Edital 
para a CITAÇÃO dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, de todos os termos da ação, bem 
como, para, querendo, responderem ao pedido no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do vencimento do prazo 
do Edital, sob pena de revelia e confesso, bem como de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos, vai o presente afixado no local público de costume 
e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE.Dado e passado nesta cidade de Caucaia, Estado do Ceará, 
aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (2021). Eu, Débora Rodrigues Nogueira Meira 
Barbosa, Supervisora de Unidade, o digitei e subscrevi. Maria Valdileny Sombra Franklin - Juíza de Direito.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Chamada Pública Nº 001.12/2022 
- RESULTADO PRELIMINAR. O Município de Itapipoca, por meio da Secretaria de Assistência 
Social, Direitos Humanos e Habitação, torna público o resultado preliminar do Chamamento Público 
nº 001.12/2021, que tem como objeto  Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios 
de agricultores familiares, para doação aos serviços e programas executados pela Secretaria 
de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação; equipamento pública de Segurança 
Alimentar e Nutricional e entidades socioassistenciais definidas pela instância de Controle 
Social, atendidas pelo Programa Alimenta Brasil - modalidade compra para Doação Simultânea 
Municipal. Agricultores aprovados (classificação por pontuação): 01. Joelma de Sousa Moura - 34 
pontos; 02. Maria Holanda Barbosa - 34 pontos; 03. Maria Valdina Santos - 34 pontos; 04. Márcia Kelle 
Braga - 34 pontos; 05. Regina Márcia Soares Sousa - 34 pontos; 06. Valéria Mota Dutra - 34 pontos; 
07. José Romá Matias Magalhães - 26 pontos; 08. Francisca Fábia de Mel - 24 pontos; 09. Antônio 
de Oliveira Braga - 17 pontos; 10. Raimundo Rodrigues Pessoa - 16 pontos; 11. Rubens Rugleison 
Freitas soares - 16 pontos; Entidade recebedoras de doação aprovadas: 01.CRAS Alzira Viana; 02. 
CRAS Arapari; 03. CRAS Baleia; 04. CRAS Deserto; 05. CRAS Maranhão; 06. NACA; 07. Centro 
Eclesia Resgatando Vidas CERVI; 08. Centro de Referência e Atendimento a Mulher; 09. Centro de 
Recuperação O Resgate; 10. Comunidade Católica Shalom; 11. Lar Sagrada Família; 12. Programa 
Integração AABB Comunidade; 13. Secretaria de Educação - Setor de Merenda Escolar. Itapipoca-CE, 
31 de março de 2022. Maria Elaine Campos, Ordenadora de Despesas da Secretaria de Assistência 
Social, Direitos Humanos e Habitação. Itapipoca-CE, 01 de abril de 2022. Milena Elaine Campos, 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
N° 003/2022. CONVOCA A CANDIDATA MARIA RODRIGUES BRAGA, APROVADA NO 
CONCURSO PÚBLICO, ABERTO PELO EDITAL N° 001/2015, CONFORME LEI N° 058/2015, 
REALIZADO PELA PREFEITURA DE ITAPIPOCA/CE. CONSIDERANDO o acórdão prolatado 
nos autos do processo n.° 0028446- 32.2018.8.6.0101 - Antecipação de Tutela / Tutela Especifica 
(2á Vara da Comarca de Itapipoca), que tem como requerente Maria Rodrigues Braga, candidata 
ao cargo de Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais, referente ao concurso público 
regido pelo Edital n.° 001/2015, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; O SECRETÁRIO 
DE PLANEJAMENTO  E GESTÃO DE ITAPIPOCA -  SEPLAG no uso de suas atribuiçoes 
legais, por determinaçao Judicial exarada nos autos do   processo n.° 0028446-32.2018.8.6 0101 
CONVOCA a candidata habilitada MARIA RODRIGUES  BRAGA relacionado neste Edital 
com vistas a nomeação e posse para o cargo efetivo, observadas as seguintes condições: 1. DA 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS - A candidata relacionada no presente edital deverá comparecer 
pessoalmente, no setor de Recursos Humanos do paço municipal da SEFLAG, localizado na 
Avenida Anastácio Braga, n.° 195 - São Sebastião, Itapipoca/CE, 61508-170, no dia 11/04/2022, 
às 09h00min para apresentação e entrega dos documentos constantes no Anexo I,  
parte integrante da presente convocação e na forma do edital de abertura do concurso público 
municipal. 1.1 Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer 
documento constante no Anexo I acarretará o não cumprimento da exigência do item “1”, deste 
edital e, somente serão aceitos os documentos que estiverem dentro do prazo de validade. 1.2 O 
não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita da convocada e, consequentemente, 
a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovada. 2. DOS EXAMES MÉDICOS 
- A candidata deverá comparecer no dia 20/04/2022, às 08h00min, no Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca - ITAPREV, situado na Rua Caio 
Prado, n.° 730 - São Sebastião, Itapipoca/CE, 62.508-200, para realização do exame médico 
admissional, munida dos exames de saúde pré-admissionais constantes no Anexo II, deste 
edital, perante à junta médica oficial designada pelo município para as avaliações médicas 
em tela, que avaliará a aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, sob 
pena de renúncia tácita da classificada convocada e, consequentemente, perda do direito 
à nomeação ao cargo para o qual foi aprovada. 3. DA NOMEAÇÃO E POSSE - Cumpridas 
as exigências no que concerne à entrega de documentação e exame médico admissional, nos 
itens “1” e “2” deste edital, para preenchimento de vaga efetiva, a candidata deverá comparecer 
para NOMEAÇÃO e POSSE no setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Itapipoca, no dia 
02,/05/2022 às 08h00min. 4. DA PUBLICAÇÃO - O presente edital de convoca(ão, será publicado 
no endereço eletrônico (www.itapipoca.ce.gov.br) e no quadro de avisos da Prefeitura, atendendo 
a necessidade e conveniência de cada ente administrativo da Prefeitura de Itapipoca. 4.1 É de 
inteira responsabilidade da candidata a sua omissão quanto ao que for publicado ou divulgado. 
4.2 Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Itapipoca, 30 de março de 2022. Anexo I - 1. 02 fotos 3X4; 2. CPF; 3. Carteira de Identidade; 
4. Carteira de Trabalho; 5. Título de eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a 
justiça eleitoral (comprovante de votação na última eleição ou certidão emitida pela Justiça 
Eleitoral); 6. Número de Inscrição de PIS/ PASEP; 7. Certidão de nascimento ou casamento; 8. 
Certidão de nascimento dos dependentes menores de 14 (catorze) anos; 9. Comprovante de 
residência atual; 10. Antecedentes Criminais. (Fórum); 11. Escolaridade completa ou habilitação 
exigida para provimento do cargo pretendido, adquirida em Inscrição de ensino legalmente 
reconhecido ou autorizada; 12. Certificado ou declaração de conclusão de curso, com a carga 
horária, obrigatoriamente acompanhada do histórico escolar, no qual consta a informação de 
que o curso foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE); 
13. Declaração de acumu1o de cargo, função e/ou empregos público, conforme previsto no art. 
37, XVI, a, b e c da CF/ 88, e; 14. Declaração de bens que constitui seu patrimônio, atualizada. 
Anexo II - 1. Hemograma completo com plaquetas; 2. Coagulograma; 3. Ureia; 4. Glicemia de 
Jejum; 5. Sumário de Urina; 6. Creatinina; 7. Colesterol Total e frações; 8. Triglicerídeos; 9. Gama 
GT; 10.  TGO; 11. TGP; 12. Sorologias para chagas, VDRL, HBSAg, anti HBs e anti HBc e Anti 
HVC; 13. Raio X do torax em PA com laudo; 14. VDRL; 15. ECG (Eletrocardiograma com laudo); 
16. Atestado de Saúde Ocupacional (fornecido por médico do Trabalho); 17. Laudo de sanidade 
mental emitido por um psiquiatra, e; 18. Exame de laringoscopia indireta ou vídeo laringoscopia 
com foto. George Dantas Paiva - Secretário de Planejamento e Gestão.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 01.04.03/2022 – TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM – A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se encontra à 
disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.04.03/2022, cujo objeto 
é Contratação para Prestação de Serviço Oftalmológico em Cirurgias de Catarata pelo Método de 
Facoemulsificação com Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável em Pacientes Referenciados por 
Intermédio da Secretaria de Saúde do Município de São João do Jaguaribe, sendo o Recebimento 
das Propostas até o dia 20/04/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão de disputa 
de preços no dia 20/04/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser 
adquirido no endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br/ e no portal de licitações do TCE: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe - CE, 01 de 
abril de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

A Petrobras e outras refinarias privadas poderiam am-
pliar a produção nacional de combustíveis para atender à 
demanda dos consumidores brasileiros no momento em 
que a necessidade de importação impulsiona os preços na 
bomba, aponta um estudo elaborado pela EPE (Empresa 
de Pesquisa Energética). O aumento no volume processa-
do nas refinarias reduziria a dependência externa do diesel, 
cuja cobrança nos postos acumula uma alta de 40,54% nos 
12 meses até fevereiro de 2022, na esteira da recente alta na 
cotação do barril de petróleo e do dólar. Já no caso da gaso-
lina, a intensificação do refino poderia devolver ao Brasil o 
status de exportador líquido do combustível – o que tende-
ria a aliviar a pressão sobre os preços. 

A necessidade de importar combustíveis para suprir a 
demanda no mercado interno é um dos fatores usados pela 
Petrobras para justificar o uso do PPI (paridade de preços 
de importação) como referência para seus preços de comer-
cialização nas refinarias. A Petrobras afirma desconhecer o 
estudo. Segundo a companhia, a utilização das refinarias no 
mês de março ficou em 91%, com carga máxima nas unida-
des disponíveis para produção de diesel e gasolina. Em 11 de 
março, a companhia anunciou um mega-aumento nos com-
bustíveis, com reajustes de 24,9% no diesel, 18,8% na gasoli-
na e 16,1% no gás de cozinha. A companhia alegou risco de 
desabastecimento, caso os preços ficassem represados. 

Petrobras pode ampliar refino no País

Pagamentos. Os beneficiários do Auxílio Brasil vão começar a receber suas parcelas do benefício a 
partir do dia 14 de abril no valor mínimo de R$ 400. Atualmente, 18,02 milhões de famílias são atendi-
das pelo programa. No aplicativo Caixa Tem podem ser consultadas informações sobre o benefício.

O Feirão Limpa Nome 
Emergencial da Serasa re-
presentou o recomeço para 
milhares de pessoas no Bra-
sil. A ação, que ocorreu em 
todo o país, registrou mais 
de 3,32 milhões de acordos, 
totalizando mais R$ 5,7 bi-
lhões de descontos concedi-
dos para os consumidores. 

No período, o Sudeste do 
país foi o que mais realizou 
acordos, com cerca de 1,6 
milhão de renegociações fei-
tas na região. Na sequência 
vem o Nordeste (637 mil), 
Sul (387 mil), Centro-Oeste 
(290 mil) e Norte (256 mil).

Segundo Aline Maciel, 
gerente do Serasa Limpa 
Nome, os números refor-
çam a importância de um 
Feirão Emergencial neste 
momento econômico do 
país: “Vivenciamos um iní-
cio de ano muito desafiador. 
Em fevereiro deste ano, re-
gistramos pela primeira vez 
desde o início da pande-
mia, mais de 65 milhões de 
inadimplentes. Por este mo-
tivo, anunciamos a edição 

emergencial do Feirão Sera-
sa Limpa Nome, que tradi-
cionalmente ocorre no final 
do ano, como oportunidade 
para ajudar a minimizar o 
crescimento dos números 
de dívidas e de endividados. 
E o nosso balanço, regis-
trando mais de 3 milhões 
de consumidores dando o 
primeiro passo para limpar 
o nome, mostra que ele veio 
em hora certa”, comenta.

Telefonia em destaque 
De acordo com a gerente, 
durante o mês de março, 
os consumidores puderam 
contar com as ofertas do 
Feirão em diferentes for-
matos: tanto para aqueles 
que preferem uma experi-
ência digital, por meio dos 
canais digitais da empresa, 
até o atendimento presen-
cial, como a tenda física na 
cidade de São Paulo (entre 
os dias 15 e 19 de março) 
e a parceria com mais de 7 
mil agências de correios em 
todo o Brasil. “Além disso, 
anunciamos pela primeira 
vez o formato drive-thru 

para motociclistas, também 
na capital paulista, nos dias 
23 e 25/03”. Na edição, o 
segmento de telefonia ga-
nhou destaque entre as re-
negociações realizadas du-
rante o evento, com mais 
de 37% dos acordos. Na 
sequência, aparecem as se-

curitizadoras (empresas que 
compram dívidas de outras 
companhias), com 24,48%, os 
bancos com 13,13% de repre-
sentatividade. Com relação ao 
perfil, a maioria dos acordos 
foram realizados por consu-
midores na faixa etária dos 
31 a 40 anos de idade.

FOTO DIVULGAÇÃO

Consumidores puderam contar com ofertas do Feirão em diferentes formatos

Etanol
O preço médio do etanol 

hidratado nos postos brasi-
leiros manteve-se em alta e 
fechou a semana a R$ 4,990 
por litro, segundo a ANP. 
O produto pode ser encon-
trado até por R$ 7,899 por 
litro. Em um mês, o preço 
médio do etanol acumula 
alta de 7,4% nos postos. O 
movimento acompanha 
a escalada do preço da 
gasolina após os mega-
-aumentos anunciados pela 
Petrobras no último dia 11 
de março e reverte curva de 
queda que o biocombustí-
vel vivia no início do ano.

Diesel
A ANP detectou, 

também, que o diesel teve 
alta de 0,4% na semana, 
chegando ao preço médio 
de R$ 6,593 por litro. O 
valor, porém, é menor do 
que os R$ 6,654 vigentes 
na semana seguinte ao au-
mento nas refinarias. A ANP 
encontrou o combustível 
sendo vendido a R$ 7,979 
por litro. Não custa nada 
lembrar: os caminhoneiros 
pararam o País em 2018, por 
nove dias, quando o preço 
médio do litro de óleo diesel 
era de R$ 3,30. No preço de 
hoje, a paz é absoluta.

Renegociação
Os microempreende-

dores que obtiveram em-
préstimos do Crediamigo, 
programa de microcrédito 
do BNB, e estão com parce-
las em atraso, poderão re-
negociar suas dívidas com 
novo prazo de até 24 meses 
e carência de 60 dias para 
pagar a primeira prestação. 
O Feirão Limpa Nome 
Crediamigo começa hoje e 
será realizado até o dia 8 
de abril, com atendimento 
das 8 às 17 horas. Para re-
negociar, o cliente precisa 
pagar uma entrada a partir 
de 10% do saldo em atraso, 
segundo o banco.

Sobral aéreo
O novo Aeroporto Regio-

nal de Sobral foi entregue 
pelo Governo do Ceará, na 
última sexta-feira (1°). O 
empreendimento, locali-
zado a cerca de 25 km da 
sede do município, tem 
capacidade para receber 
aeronaves de porte médio. 
O Estado investiu R$ 70 
milhões para construir e 
equipar o aeroporto, além 
de melhorias viárias para 
o acesso. Instalado numa 
área de 180 hectares, o 
empreendimento conta 
com pista de pouso e deco-
lagem de 1.800m de exten-
são por 30m de largura.

Gás de cozinha: alto preço derruba vendas  
O preço médio do botijão de gás registrou terceira 
alta seguida no País, que chegou a R$ 113,63 na 
semana passada - valor recorde da pesquisa sema-
nal de preços dos combustíveis da ANP, iniciada em 
2004. Na semana passada, a alta foi de 0,3%. Desde o 
reajuste de 16,1% nas refinarias, a alta acumula-
da nas revendas é de 11%. A escalada de preços 
preocupa o setor, que experimentou forte queda nas 
vendas em 2021 e vê o cenário se repetir neste início 
de 2022 – e não é pra menos. A ANP identificou re-
vendas vendendo o botijão de 13 quilos a até R$ 160, 
como nas duas semanas anteriores.

Aumenta número de investidores pessoas 
físicas na Bolsa de Valores em 2021

A quantidade de pessoas 
físicas a investirem na Bolsa 
de Valores, a B3, aumentou 
em 2021 chegando a 4,2 mi-
lhões somente no segmento 
de renda variável. No ano 
anterior (2020), foram 3,1 
milhões. Os dados são do 
Relatório de Gestão 2021, 
publicado pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

O relatório traz infor-
mações sobre a visão geral 
e organizacional da autar-

quia, riscos, oportunidades, 
perspectivas e ações de go-
vernança, estratégia e de-
sempenho, bem como dados 
orçamentários.

A CVM também destacou 
no documento a publicação 
da regulamentação provi-
sória dos novos Fundos de 
Investimento nas Cadeias 
Produtivas Agroindustriais 
(Fiagro); as alterações pro-
movidas no regime infor-
macional dos emissores; o 

marco regulatório das com-
panhias securitizadoras; e a 
consulta pública para novo 
marco regulatório para os 
Agentes Autônomos de In-
vestimento. Para 2022, a au-
tarquia projeta que a maior 

utilização de modelos quan-
titativos para tomada de de-
cisão e de novas tecnologias, 
além do desenvolvimento do 
mercado de dados alternati-
vos são alguns dos temas que 
devem nortear a sua atuação.

IPI: Fator eleições ‘atrapalha’ corte de 33%  
Bolsonaro adiou o 
corte adicional no 
IPI de 25% para 
33%, após se irritar 
com uma ação judi-
cial do Pros pedin-
do a suspensão do 
decreto que aliviou 
a carga tributária 
sobre esses bens. A 

nova redução do imposto era prometida pelo ministro 
Paulo Guedes (Economia) e estava prevista para ser 
publicada na quinta-feira (31). O Governo tem usado o 
aumento na arrecadação federal para anunciar cortes de 
tributos no ano em que Bolsonaro buscará a reeleição.

Feirão Limpa Nome concede 
mais de R$ 5,7 bi em descontos
Mais de 3,32 milhões de acordos foram firmados durante o evento
e 3 milhões de pessoas deram o primeiro passo para limpar o nome

Companhia Importadora de Máquinas e Acessórios Irmãos Pinto - CIMAIPINTO - CNPJ/MF 
07.199.466/0001-07 - Aviso aos Acionistas - Ficam os Srs. Acionistas, avisados de que se 
encontram à sua disposição na sede social, na Rua Senador Pompeu, 1867 - parte - centro, em 
Fortaleza-Ceará, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76 de 15/12/76, relativo 
ao exercício de 2021. Fortaleza, 29/03/2022. Meton de Alencar Pinto Filho - Diretor.

GPM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. - CNPJ nº 08.919.340/0001- 22 - NIRE 
nº 23300027094. Ficam convocados os senhores acionistas da GPM  
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. a comparecerem à sede da  Companhia, sita 
na Rua Coronel Aderaldo, S/N, Parajuru, Beberibe-CE, CEP 62848- 000, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 08  de abril de 
2022, às 14:00h deste mesmo dia, que terá por objeto deliberar sobre a  seguinte 
ordem do dia: a) Pagamento de despesas administrativas e operacionais;  b) 
Possibilidade de utilização de imóveis em projetos rentáveis; c) Liquidação  da 
companhia; d) Outros assuntos de interesse social que se fizerem necessários.  
Beberibe-CE, 29 de março de 2022.Gisela Wisniewski. Diretora Financeira.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO

NO ESTADO DO CEARÁ - SIMEC
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente Edital ficam convocados os associados regu-
lares do SIMEC para comparecerem à Assembléia Geral Ex-
traordinária (AGE) a ser realizada no dia 11 de abril de 2022, 
às 18h30, em primeira convocação e trinta minutos, após, 
em segunda convocação (19h), na Avenida Barão de Studart, 
1980 no salão aberto da cobertura do Edifício Beto Studart 
- Casa da Indústria - FIEC, nesta Capital, para deliberar a 
seguinte Ordem do Dia: Exame, Discussão, Aprovação das 
Contas de gestão referente ao Exercício Financeiro de 2021. 

Fortaleza, 04 de abril de 2022. 
José Sampaio de Souza Filho Presidente

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE – AVISO 
DE LICITAÇÃO – O Pregoeiro municipal comunica aos interessados que no próximo dia 18 de 
Abril de 2022, às 08h30min, estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
0404.01/2022 - PP/PMSA , tipo menor preço, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS 
E SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRES, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.O edital 
completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário 
de 07h30min as 12h00minh, no endereço do Setor de Licitações AV. SÃO JOÃO,75, CENTRO, 
SANTANA DO ACARAÚ – CE. Santana, 04 de abril de 2022. DANIEL MARCIO CAMILO DO NAS-
CIMENTO – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.30.02-SRPPE  A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2022.03.30.02-SRPPE, do tipo ME-
NOR PREÇO, tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO E GELAGUA), PARA COMPLEMENTAÇÃO DA 
MONTAGEM DO ESPAÇO DA PRAÇA ESTAÇÃO CIDADANIA, DE INTERESSE DA SECRETA-
RIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, o edital está disponível 
no endereço eletrônico: www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br, com o prazo de cadastramento das 
propostas até o dia 15 de abril de 2022 as 09:00min, abertura das propostas as 09:15min e a 
fase da disputa de lances as 10:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), o qual encontra-se na íntegra 
na Sede da Comissão, CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida José Marques Filho, nº 
600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 
12:00h e através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 28.03.02/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 28.03.02/2022 cujo 
objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL PERMANENTE, COPA E COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h 
do dia 04 de abril de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 14h do dia 18 de 
abril de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 14h01min às 
14h59min do dia 18 de abril de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 15h do dia 18 de 
abril de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da 
Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação 
do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no 
mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 01 de abril de 2022. Mayara Shelly Nogueira de 
Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 29.03.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 29.03.01/2022 cujo 
objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES, AUXILIARES E FITOTERAPIA, PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEBÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas e habi-
litação: às 17h do dia 04 de abril de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 
08h do dia 18 de abril de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 
08h01min às 08h59min do dia 18 de abril de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h 
do dia 18 de abril de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de 
Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, 
no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de 
licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 
e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 01 de abril de 2022. Mayara Shelly Noguei-
ra de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO DO 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.02.01/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento das 
propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE 
Conforme segue: INABILITADAS: 1. CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
ME, 2. AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME,; 3. VENUS SERVIÇOS E 
ENTRETENIMENTO LTDA, 4. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA ME, 5. A.I.L CONSTRU-
TORA LTDA ME e HABILITADAS: 6. WM CONSTRUCOES LTDA; 7. ARN CONSTRUCOES LTDA. 
Fica, a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea 
“a” da Lei de Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licita-
ções, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 01 
de Abril de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do 
Pregão Eletrônico nº 017/2022-PE, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com 
com início do acolhimento das propostas: 04/04/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento 
das propostas: 18/04/2022, as 08h00mim; data de abertura das propostas: 18/04/2022, às 
08h10; início de disputa de preços: 18/04/2022, às 09h00min, horário de Brasília, o edital 
se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; 
http://www.jaguaretama.ce.gov.br. 

Jaguaretama-CE, de 01 Abril de 2022.
SEBASTIÃO ALEXANDRE LUCAS DE ARAUJO

Pregoeiro.

EDITAL DE LOTEAMENTO.
O DOUTOR RICARDO LUIS NEVES SOLON, OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS, DO 
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE TIANGUÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ETC.

FAZ SABER a quem interessar possa, que a Empresa- LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
PALMEIRAS SPE LTDA., empresa brasileira, sediada na Rua Maestro Quincas Bezerril, nº 
363, sala 6, Bairro Centro, na cidade de Tanguá-CE, inscrita no CNPJ sob n. 34.072.638/0001-
50., representada neste ato, por seu titular- ARONILDO VIEIRA, brasileiro, casado, em-
presário, inscrito no CPF sob n. 301.347.303-72., depositou neste Ofício Imobiliário, os do-
cumentos necessários, exigidos pelo art. 18, da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, para o registro do Loteamento denominado- LOTEAMENTO RESIDENCIAL PALMEI-
RAS, situado em um terreno de zona urbana, localizado as margens na Rua Das Palmeiras 
Compridas, deste município e comarca, com uma área total de 449.261,97m²; cujo imóvel, 
é objeto da Matrícula 3016, do livro 2-L de Registro Geral, deste mesmo Cartório; a área 
total, já mencionada, foi dividida em 30 (TRINTA) QUADRAS,  de forma irregular, desig-
nadas pelos números das quadras e quantidade de lotes: 1381 LOTES; área parceladas de 
224.992,17m²; sistema viário – 106.986,08m²; áreas verdes: 41.860,68m²; áreas institu-
cionais: 41.673,28m²; loteamento este que destina-se a zona residencial e foi aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Tianguá-CE e pelas demais repartições competentes. E para que che-
gue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado em jornal e fixado 
no Quadro de Editais desta serventia, por três dias consecutivos; podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 dias, contados da ultima publicação; tudo nos termos do 
art. 19 da  Lei Federal n. 6.766. Tianguá, 12 de novembro de 2021.  Eu Ricardo Luis Neves 
Solon- Oficial, 3º Oficial do Registro de Imóveis de Tianguá, digitei e subscrevi.
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Festival Concreto. Até o dia 8 de abril um festival internacional de arte urbana irá realizar intervenções ar-
tísticas no complexo de banheiros públicos da Avenida Beira-Mar. Esta será a 8ª edição do chamado “Festival 
Concreto”, que já coloriu o Porto Iracema das Artes, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, entre outros locais.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Galeria BenficArte. Vida e obra da pintora Sinhá D’Amora serão narradas em exposição que entra em cartaz na 
Galeria BenficArte nesta sexta-feira, dia 1º de abril. A mostra conta com 14 obras restauradas, além de 22 meda-
lhas, um troféu, um diploma e dois álbuns de fotografias de seu acervo pessoal. Em comemoração ao aniversário 
de 296 anos de Fortaleza, a exposição faz parte das medidas promovidas pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da 
Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) para o resguardo de bens patrimoniais. A visitação pode ser feita de se-
gunda a sábado, de 10h às 22 horas, além de domingos e feriados, de 11h30min às 21 horas. O acesso é gratuito.

80 ANOS DO SENGE
Em prestigiada solenidade aconteceu a posse da nova diretoria do SENGE - Sindicato dos Engenheiros do Ceará para o triênio 2022 - 2025. Teodora 

Ximenes foi reconduzida ao cargo de presidente da entidade que completa esse ano 8 décadas de atuação,  também celebrado no evento.
FOTOS DIVULGAÇÃO

Posse da diretoria Senge para o triênio 2022 - 20225

Juraci Neves, Teodora Ximenes e Vicente Melo Teodora Ximenes, Isabel Cavalcante e Maria de Lourdes Miguel Melo, Teodora Ximenes, Vicente Melo e Antônio Treze

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS). Processo nº: 0056156-62.2014.8.06.0167. Classe: Procedimento
Comum Cível. Assunto: Cédula de Crédito Bancário. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Elias Misael
Hernandez Tapia Me. Valor da Causa: R$ 67.011,69. O(A) Dr(a). Aldenor Sombra de Oliveira, Juiz(a) de Direito 3ª
Vara Cível da Comarca de Sobral/CE, por nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO
virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de Banco Bradesco S/A, foi proposta uma ação de cobrança,
contra Elias Misael Hernandez Tapia Me, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido. Por isso foi expedido o
presente EDITAL, através do qual fica CITADO o Sr. ELIAS MISAEL HERNANDEZ TAPIA ME, CNPJ 03.577.580/
0001-72, pelo representante legal, por força do despacho a seguir transcrito: “(...) Dito isto, por entender legítima
a adoção do expediente editalício, DEFIRO o pedido de citação do requerido por edital para oferecer contestação
no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, caso em que lhe será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC).
Cumpridas as formalidades legais, deverá a secretaria proceder com a expedição do correspondente edital de
citação em nome do requerido, fixando-se o prazo de 20 (vinte) dias.”, com a advertência de que, não havendo
contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, assim como será
nomeado Curador Especial. CUMPRA-SE. Sobral/CE., em 04 de agosto de 2021.

Claudio Matoso e Sérgio Ramiro Murilo Celso e Jucari Neves

Ari e Tânia Holanda Luiz Montenegro e Sâmia Soares Maria e Vicente Melo Sofia, Teodora e Lara Ximenes

Teodora Ximenes e Antônio Albuquerque Ângela Maria e Juraci Neves Teodora Ximenes, Otacílio Borges e Gerardo Santos Teodora Ximenes, Sérgio Henrique e Ângela Maria

Projeto organiza sessões de cinema ao ar 
livre para 8 municípios do interior do Ceará

Com o objetivo de aproxi-
mar a população do interior do 
Ceará do cinema nacional, o 
projeto “Circuito Popular de Ci-
nema” está promovendo, desde 
o dia 26 de março até o dia 21 de 
abril, a exibição de 6 filmes na-
cionais nos municípios de Cam-
pos Sales, Jaguaruana, Icapuí, 
Ipaumirim, Apuiarés, Salitre, 
Santana do Cariri e Maraca-
naú. De acordo com Belchior 
Cabral, coordenador nacional 
do “Circuito Popular de Cine-
ma - Edição Nordeste Ceará”, a 
Associação Amigos do Cinema 
e da Cultura (ACIC), respon-
sável pela realização do evento,  
há muitos anos desenvolve uma 

série de projetos que promovem 
o cinema brasileiro em diver-
sos locais do Brasil e a ideia de 
trazer o circuito para o Ceará 
surgiu após apoio do deputa-
do José Airton. “Inicialmente, 
lançamos a ideia, o curador fez 
uma indicação e os municípios 
foram concordando, achando 
interessante e dando apoio. Eles 
ofereceram cartas de anuência, 
dizendo que, caso o projeto saís-
se, teriam interesse em receber”, 
relembra. A primeira cidade 
contemplada foi Campos Sales 
e o feedback da população so-
bre o evento foi positivo. “Você 
vê na comunidade que não tem 
uma sala de cinema, os jovens 

e as crianças pedindo aos pais 
para serem levados até a praça. 
Percebemos que a magia do ci-
nema, da tela grande, continua 
forte e esse retorno é um pouco 

do que a gente teve na cidade e 
na comunidade como um todo”, 
relata o coordenador do projeto.

Por Yasmim Rodrigues
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Ypióca Industrial de Bebidas S.A.
CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – NIRE 23.300.033.345

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de janeiro de 2022
Data, Local e Hora: Realizada aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2022, às 09:00 horas, na sede 
social da Ypióca Industrial de Bebidas S.A., localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na 
Avenida Washington Soares, nº 1.280, Messejana, CEP 60810-350 (“Sociedade”). Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei 
das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Sociedade, nos termos das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 
Publicação: Dispensada a publicação do aviso de disponibilidade de documentos, nos termos do artigo 
133, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Escolhido por unanimidade, assumiu a 
Presidência dos trabalhos o Sr. Andre Damasio Muller, que convidou a mim, a Sra. Paula Ercole 
Bauléo, para Secretária Ad hoc. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (i) renúncia do Sr. João de Barros 
Barreto, abaixo qualificado, de seu cargo exercido na Diretoria da Sociedade; (ii) eleição de um novo 
membro para compor a Diretoria da Sociedade; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Sociedade. 
Deliberações: Declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutidos 
os assuntos previstos na ordem do dia, foram tomadas as deliberações descritas abaixo, por unanimi-
dade de votos dos acionistas, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposição por parte de qualquer 
dos acionistas da Sociedade: 1. Inicialmente, foi aprovada e ratificada a renúncia, nesta data, do Sr. 
João de Barros Barreto, brasileiro, casado, diretor de vendas, nascido em 10/02/1973, portador da 
cédula de identidade RG nº 25.865.876-9 e inscrito no CPF/ME sob o nº 170.005.298-57, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo que exercia na Diretoria da Socie-
dade, a saber, Diretor de Vendas, conforme termo de renúncia apresentado nesta data à Sociedade, a 
ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Sociedade. 2. Ato contínuo, foi aprovada a 
extinção do cargo de Diretor de Vendas existente na Diretoria da Sociedade, de forma que a Sociedade 
passe a ser administrada por uma Diretoria composta de até 03 (três) membros, sendo 01 (um) Diretor 
Geral, 01 (um) Diretor Financeiro e 01 (um) Diretor de Abastecimento. 2.1. Em razão da deliberação 
acima, os caputs dos artigos 9º e 15º do Estatuto Social da Sociedade passarão a vigorar com a 
seguintes novas redações: “Artigo 9º. A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 
até 3 (três) membros, sendo 1 (um) Diretor Geral, 1 (um) Diretor Financeiro e 1 (um) Diretor de Abas-
tecimento, para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição.” “Artigo 15º. Compete (a) ao 
Diretor Geral, isoladamente; ou (b) ao Diretor Financeiro ou ao Diretor de Abastecimento agindo em 
conjunto com outro Diretor; ou (c) ao Diretor Financeiro ou ao Diretor de Abastecimento, em conjunto 
com um procurador nomeado de acordo com o artigo 16º deste Estatuto Social; ou (d) a 2 (dois) pro-
curadores, agindo em conjunto, nomeados de acordo com o artigo 16º deste Estatuto Social, o uso da 
firma da Sociedade e a representação desta, ativa ou passivamente, perante terceiros, no Brasil ou 
exterior, perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de 
economia mista; em juízo ou fora dele, podendo, para tanto, contrair obrigações, abrir e operar contas 
bancárias, transigir, ceder e renunciar direitos, podendo, enfim, praticar todos os atos normais de 
administração necessários à consecução dos fins sociais e ao regular funcionamento da Sociedade.” 
3. Adicionalmente, foi eleita, nesta data, para ocupar o cargo de Diretora Geral da Sociedade, a Sra. 
Paula Nogueira Lindenberg, brasileira, casada, administradora de empresas, nascida em 20/09/1975, 
portadora da cédula de identidade RG nº 28.098.031-0 e inscrita no CPF/ME sob o nº 267.121.178-36, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, 14º andar, conjuntos 141 e 144 e 15º 
andar, conjuntos 151, 152, 153 e 154, Vila Olímpia, CEP 04551-000. 3.1. A Diretora Geral ora eleita, 
Sra. Paula Nogueira Lindenberg, fica investida no seu cargo mediante assinatura do respectivo termo 
de posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Sociedade, com a assinatura de 
declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei das 
Sociedades por Ações, segundo a qual declara, sob as penas da lei, que não está impedida por lei de 
exercer a administração da Sociedade e nem está condenada ou sob efeitos de condenação, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de preva-
ricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema finan-
ceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade. 3.2. O mandato da Diretora Geral ora eleita expirará em 31 de outubro de 2022, data 
de término do mandato atual da Diretoria da Sociedade, nos termos da ata de Assembleia Geral 
Extraordinária da Sociedade realizada em 31 de outubro de 2019, registrada perante a Junta Comercial 
do Estado do Ceará – JUCEC sob nº 5385359, em 30 de janeiro de 2020. 4. Assim, a Diretoria da 
Sociedade passa a ter a seguinte composição: (i) Paula Nogueira Lindenberg, Diretora Geral; (ii) Andre 
Damasio Muller, Diretor Financeiro; e (iii) Danilo Doriguelo de Melo, Diretor de Abastecimento. 5. Por 
fim, foi consolidado o Estatuto Social da Sociedade, nos termos do Anexo I à presente ata. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos dessa assembleia, lavrando-se a 
presente ata, a qual lida, aprovada e achada em conformidade com o ocorrido pela unanimidade das 
acionistas, vai assinada pelo presidente e pelo secretário Ad hoc. Fortaleza, 10 de janeiro de 2022. 
Mesa: Andre Damasio Muller – Presidente; Paula Ercole Bauléo – Secretária Ad hoc. Acionistas: 
Selviac Nederland B.V.; Diageo Holdings Netherlands B.V. p.p. Andre Damasio Muller; p.p. Andre 
Damasio Muller. Anexo I – Estatuto Social da Ypióca Industrial de Bebidas S.A. CNPJ/ME nº 
15.209.980/0001-04 – NIRE 23.300.033.345. Capítulo I – Denominação – Sede – Duração – Objeto 
Social. Artigo 1º. A Ypióca Industrial de Bebidas S.A. é uma sociedade anônima, que se rege pelo 
presente Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem cabíveis. Artigo 
2º. A Sociedade tem sede e foro jurídico na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washin-
gton Soares, nº 1280, Messejana, CEP 60810-350. Parágrafo Único. A Sociedade possui 02 (duas) 
filiais, a saber: FILIAL 1 – Estabelecida no Município de Paraipaba, Estado do Ceará, na Fazenda Santa 
Eliza, s/n, Zona Rural, CEP 62685-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 15.209.980/0002-95, inscrita perante 
a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob NIRE 2390048228-1, com capital social destacado 
da matriz de R$1.000,00 (um mil reais), tendo por objetivo as seguintes atividades: • Industrialização, 
comercialização e exportação de aguardente de cana, mel de cana, sucos de frutas, batidas de frutas, 
vinhos, refrescos, refrigerantes, rapadura, doces, vinagres e açúcar “in natura”; e • Industrialização, 
comercialização e exportação de álcool neutro, hidratado e anidro. Filial 2 – Estabelecida no Município 
de Itaitinga, Estado do Ceará, na Rodovia BR 116, 15.000, Km 22, Bairro Jibóia, CEP 61.880-000, 
inscrita no CNPJ/ME sob nº 15.209.980/0005-38, inscrita perante a Junta Comercial do Estado do Ceará 
– JUCEC sob NIRE 2390060345-2, com capital social destacado da matriz de R$1.000,00 (um mil reais) 
e tendo por objetivo as seguintes atividades: • Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar; • Fabrica-
ção de outras aguardentes e bebidas destiladas; • Serviços combinados de escritório e apoio adminis-
trativo; e • Serviços administrativos combinados para terceiros. Artigo 3º. O prazo de duração da 
Sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 12 de março de 2012. Artigo 4º. A 
Sociedade tem por objetivo as seguintes atividades: a) Industrialização, engarrafamento, envasamento, 
comércio atacadista e exportação de bebidas, compreendendo aguardentes de cana, aguardentes 
compostas com frutas, bebidas alcoólicas mistas, cachaça, vodca, uísque, batidas de frutas, mel de 
cana, sucos de frutas, vinhos, refrescos, refrigerantes, rapadura, doces, vinagres e açúcar “in natura”; 
b) Fabricação, fracionamento, acondicionamento e comércio atacadista de álcool etílico hidratado, 

inclusive na forma de gel, para uso em limpeza e higiene, inclusive pessoal; c) Armazenamento de 
produtos acabados, matéria prima, embalagens, vasilhames, papelão e outros materiais; d) Transporte 
de cargas próprias e de terceiros; e e) Importação de insumos, matérias-primas e bebidas em geral. 
Capítulo II – Do Capital Social. Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente nacional, bens e direitos, é de R$478.719.768,00 (quatrocentos e setenta e oito milhões, 
setecentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e oito reais), representado por 478.719.768 (quatro-
centos e setenta e oito milhões, setecentas e dezenove mil e setecentas e sessenta e oito) ações, todas 
ordinárias, nominativas e com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. Artigo 6º. As ações revestirão 
sempre a forma nominativa, sendo permitida a emissão de títulos múltiplos ou cautelas de ações, que 
serão assinadas conjuntamente por todos os Diretores eleitos da Sociedade. Parágrafo 1º. A ação é 
indivisível em relação à Sociedade, que não reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade 
e a propriedade das ações será comprovada pela devida inscrição do nome do titular no Livro de 
Registro de Ações Nominativas da Sociedade. Parágrafo 2º. Caso ocorra a verificação de mora do 
acionista, a Sociedade adotará, a seu critério, qualquer das providências previstas em Lei, sujeitando-
-se o remisso à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em atraso, aos juros de 1% (um 
por cento) ao mês e atualização monetária. Parágrafo 3º. A transferência das ações de emissão da 
Sociedade opera-se por termo lavrado no Livro de Transferência de Ações Nominativas, datado e 
assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. Se a transferência for 
decorrente de decisão judicial, a transmissão se fará mediante averbação no Livro de Registro de Ações 
Nominativas, à vista de documento hábil, que ficará em poder da Sociedade. Artigo 7º. Cada ação 
ordinária dará direito a 01 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 8º. O direito de 
preferência deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias da data do respectivo edital, sendo propor-
cional ao número de ações possuídas. Capítulo III – Da Administração. Artigo 9º. A Sociedade será 
administrada por uma Diretoria composta de até 3 (três) membros, sendo 1 (um) Diretor Geral, 1 (um) 
Diretor Financeiro e 1 (um) Diretor de Abastecimento, para um mandato de 3 (três) anos, permitida a 
reeleição. Artigo 10º. Os membros da Diretoria, eleitos em Assembleia Geral, tomarão posse obedeci-
das as formalidades legais. Artigo 11º. A Diretoria reunir-se-á sempre que for convocada pelo Diretor 
Geral, ou por qualquer dos seus membros. Parágrafo Único. As deliberações poderão ocorrer com a 
presença da maioria absoluta dos seus membros. Artigo 12º. Em suas ausências temporárias, o 
Diretor Geral será substituído por qualquer outro Diretor eleito da Sociedade e vice-versa. Artigo 13º. 
Se ocorrer vacância definitiva de uma vaga na Diretoria, a Assembleia Geral, caso julgue necessário, 
a preencherá elegendo um Diretor, cujo mandato findar-se-á juntamente com os mandatos dos demais 
membros remanescentes. Artigo 14º. A Diretoria fica investida de plenos poderes de direção das ativi-
dades sociais e de execução dos atos de administração no interesse da Sociedade. Artigo 15º. Compete 
(a) ao Diretor Geral, isoladamente; ou (b) ao Diretor Financeiro ou ao Diretor de Abastecimento agindo 
em conjunto com outro Diretor; ou (c) ao Diretor Financeiro ou ao Diretor de Abastecimento, em conjunto 
com um procurador nomeado de acordo com o artigo 16º deste Estatuto Social; ou (d) a 2 (dois) pro-
curadores, agindo em conjunto, nomeados de acordo com o artigo 16º deste Estatuto Social, o uso da 
firma da Sociedade e a representação desta, ativa ou passivamente, perante terceiros, no Brasil ou 
exterior, perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de 
economia mista; em juízo ou fora dele, podendo, para tanto, contrair obrigações, abrir e operar contas 
bancárias, transigir, ceder e renunciar direitos, podendo, enfim, praticar todos os atos normais de 
administração necessários à consecução dos fins sociais e ao regular funcionamento da Sociedade. 
Artigo 16º. A nomeação de procurador para agir em nome da Sociedade será efetivada por meio de 
instrumento de mandato, outorgado nos termos do Artigo 15º, contendo expressa e detalhadamente 
todos os poderes que serão atribuídos ao procurador, observadas as limitações contidas neste Estatuto 
Social e o prazo de vigência, que não poderá ser superior a 01 (um) ano, excetuando-se desta restrição 
e desse prazo de validade, a procuração “ad judicia”. Artigo 17º. É vedado aos Diretores prestarem, 
individual ou conjuntamente, em nome da Sociedade, avais, fianças e quaisquer atos de favor estranhos 
ao interesse social, bem como representarem a Sociedade de forma diversa da estabelecida neste 
Estatuto Social, sob pena de os atos assim praticados serem nulos e de não produzirem nenhum efeito 
com relação à Sociedade. Capítulo IV – Do Conselho Fiscal. Artigo 18º. A Sociedade terá um Con-
selho Fiscal cujo funcionamento não será permanente, podendo ser instalado pela Assembleia Geral 
nas hipóteses e pelos períodos fixados em lei. Parágrafo Único. O Conselho Fiscal será composto de 
no mínimo 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos e empossados pela Assem-
bleia Geral que o instalar, fixando-lhes a respectiva remuneração, respeitado o limite legal. Artigo 19º. 
As atribuições legais do Conselho Fiscal são indelegáveis a outro órgão da Sociedade. Parágrafo Único. 
Durante o período de funcionamento do Conselho Fiscal, ao menos um de seus membros em exercício 
deverá comparecer às Assembleias Gerais para responder a pedidos de informações dos acionistas. 
Capítulo V – Das Assembleias Gerais. Artigo 20º. A Assembleia Geral é o órgão soberano da Socie-
dade e tem os poderes e atribuições conferidos por lei. Parágrafo Único. A Assembleia Geral será 
instalada pelo Diretor Geral e terá seus trabalhos dirigidos por mesa composta por Presidente e Secre-
tário escolhidos pelos acionistas presentes. Artigo 21º. Podem tomar parte na Assembleia Geral as 
pessoas que comprovarem a condição de acionista, observadas as normas legais. Parágrafo Único. 
O acionista pode fazer-se representar na Assembleia Geral por procurador, desde que atendidos os 
requisitos legais. Artigo 22º. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos 04 (quatro) primeiros 
meses de cada ano; e a Assembleia Geral Extraordinária sempre que assunto de interesse da Sociedade 
exigir. Capítulo VI – Do Exercício Social – do Balanço – dos Resultados. Artigo 23º. O exercício 
social da Sociedade terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, findo o 
qual serão elaboradas as demonstrações financeiras. Parágrafo 1º. Do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer outra destinação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto 
de renda. Parágrafo 2º. Aos lucros líquidos apurados no exercício será dada a seguinte destinação: (a) 
5% (cinco por cento), no mínimo, para a Reserva Legal, até esta atingir 20% (vinte por cento) do Capi-
tal Social; (b) dividendo aos acionistas na base mínima de 25% (vinte e cinco por cento), na forma da 
Lei; (c) o saldo terá a destinação que a Assembleia Geral determinar. Parágrafo 3º. A Sociedade poderá 
levantar balanços semestrais ou em períodos menores, podendo a Diretoria deliberar a distribuição de 
dividendos a débito da conta de lucro apurado em tais balanços. A Diretoria poderá também distribuir 
dividendos intermediários, no decorrer do próprio exercício e até a Assembleia Geral Ordinária que 
aprovar as respectivas demonstrações financeiras, à conta de lucros acumulados, de reservas de lucros 
ou da Reserva para Equalização de Dividendos, sob quaisquer das modalidades facultadas pelo artigo 
204 da Lei das S.A. A parte do dividendo obrigatório que tiver sido paga antecipadamente à conta da 
Reserva para Equalização de Dividendos será creditada à mesma reserva. Parágrafo 4º. Por delibera-
ção da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos 
ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º, da Lei nº 9.249/95. Capítulo 
VII – Da Liquidação. Artigo 24ª. A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos na lei, ou por 
deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e ins-
talará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as 
respectivas remunerações. Capítulo VIII – Disposição Final. Artigo 25. Os casos omissos no presente 
Estatuto Social serão resolvidos por decisão dos acionistas em Assembleia Geral. Fortaleza, 10 de 
janeiro de 2022. Mesa: Andre Damasio Muller – Presidente; Paula Ercole Bauléo – Secretária Ad hoc. 
Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5763922 em 10/03/2022. Protocolo 
220223939 de 10/03/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.

Ypióca Industrial de Bebidas S.A. 
CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – NIRE 23.300.03334-5

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de agosto de 2021
Data, Local e Hora: Realizada aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2021, às 09:00 horas, na sede 
social da Ypióca Industrial de Bebidas S.A., localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na 
Avenida Washington Soares, nº 1.280, Messejana, CEP 60810-350 (“Sociedade”). Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei 
das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Sociedade, nos termos das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 
Publicação: Dispensada a publicação do aviso de disponibilidade de documentos, nos termos do Artigo 
133, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Escolhido por unanimidade, assumiu a 
Presidência dos trabalhos o Sr. Juan Gregorio Gutierrez Macallister, que convidou a mim, a Sra. Paula 
Ercole Bauléo, para Secretária Ad hoc. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) retificação e a ratificação 
da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 24 de março de 2020, registrada 
perante a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob nº 5410257, em sessão de 13 de abril de 
2020; (ii) renúncia do Sr. Wellington Pasiani Paupério, abaixo qualificado, de seu cargo exercido na 
Diretoria da Sociedade; (iii) alteração do número máximo de Diretores da Sociedade; (iv) eleição de um 
novo membro para compor a Diretoria da Sociedade; e (v) consolidação do Estatuto Social da Sociedade. 
Deliberações: Declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutidos 
os assuntos previstos na ordem do dia, foram tomadas as deliberações descritas abaixo, por unanimi-
dade de votos dos acionistas, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposição por parte de qualquer 
dos acionistas da Sociedade: 1. Inicialmente, foram aprovadas a retificação e a ratificação da ata da 
Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 24 de março de 2020, registrada perante 
a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob nº 5410257, em sessão de 13 de abril de 2020 
(a “AGE de 24.03.2020”), para: 1.1. Retificar as redações dos Artigos 2º (parágrafo único), 6º (caput), 
9º (caput), 11º (caput), 12º (caput), 15º (caput) e 20º (parágrafo único) do Estatuto Social consolidado 
da Sociedade que foi anexado como “Anexo I” à ata da AGE de 24.03.2020, uma vez que referidas 
redações, equivocadamente, não refletiram as alterações promovidas pelos acionistas no Estatuto Social 
da Sociedade por meio da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 22 de julho de 
2019, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob nº 5310378, em sessão 
de 30 de agosto de 2019. 1.1.1. O Estatuto Social da Sociedade ora retificado pelos acionistas neste 
ato, bem como consolidado de acordo com as alterações promovidas pelos acionistas na presente 
assembleia geral, integra a presente ata como “Anexo I”. 1.2. Ratificar as demais deliberações tomadas 
na AGE de 24.03.2020, bem como todos os atos societários dela decorrentes. 2. Ato contínuo, foi 
aprovada e ratificada a renúncia, nesta data, do Sr. Wellington Pasiani Paupério, brasileiro, casado 
sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 02/09/1978, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 56.311.546-4 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 024.239.729-89, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Olimpíadas, nº 205, 
14º andar, conjuntos 141 e 144 e 15º andar, conjuntos 151, 152, 153 e 154, Vila Olímpia, CEP 04551-
000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo que exercia na Diretoria da Sociedade, 
a saber, Diretor de Abastecimento, conforme termo de renúncia apresentado nesta data à Sociedade, 
a ser lavrado no Livro de Reunião do Conselho de Administração da Sociedade. 3. Ainda, foi aprovada 
a alteração do número máximo de Diretores da Sociedade, de 03 (três) Diretores para 04 (quatro) 
Diretores, sendo 01 (um) Diretor Geral, 01 (um) Diretor Financeiro, 01 (um) Diretor de Abastecimento 
e 01 (um) Diretor de Vendas. 3.1. Em razão da deliberação acima, os caputs dos Artigos 6º, 9º, 12º e 
15º do Estatuto Social da Sociedade passarão a vigorar com a seguintes novas redações: “Artigo 6º: 
As ações revestirão sempre a forma nominativa, sendo permitida a emissão de títulos múltiplos ou 
cautelas de ações, que serão assinadas conjuntamente por todos os Diretores eleitos da Sociedade.” 
“Artigo 9º: A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de até 4 (quatro) membros, 
sendo 1 (um) Diretor Geral, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor de Abastecimento e 1 (um) Diretor 
de Vendas, para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição.” “Artigo 12º: Em suas ausências 
temporárias, o Diretor Geral será substituído por qualquer outro Diretor eleito da Sociedade e vice-versa.” 
“Artigo 15º: Compete (a) ao Diretor Geral, isoladamente; ou (b) ao Diretor Financeiro, ao Diretor de 
Abastecimento ou ao Diretor de Vendas agindo em conjunto com outro Diretor; ou (c) ao Diretor Finan-
ceiro, ao Diretor de Abastecimento ou o Diretor de Vendas, em conjunto com um procurador nomeado 
de acordo com o Artigo 16º deste Estatuto Social; ou (d) a 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto, 
nomeados de acordo com o Artigo 16º deste Estatuto Social, o uso da firma da Sociedade e a repre-
sentação desta, ativa ou passivamente, perante terceiros, no Brasil ou exterior, perante repartições 
públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista; em juízo ou fora 
dele, podendo, para tanto, contrair obrigações, abrir e operar contas bancárias, transigir, ceder e renun-
ciar direitos, podendo, enfim, praticar todos os atos normais de administração necessários à consecu-
ção dos fins sociais e ao regular funcionamento da Sociedade.” 4. Adicionalmente, foi eleito interinamente, 
nesta data, para ocupar o cargo de Diretor de Vendas da Sociedade, o Sr. João De Barros Barreto, 
brasileiro, casado, diretor de vendas, nascido em 10/02/1973, portador da cédula de identidade RG nº 
25.865.876-9 e inscrito no CPF/ME sob o nº 170.005.298-57, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Olimpíadas, nº 205, 14º andar, conjuntos 141 e 144 e 15º andar, conjuntos 151, 152, 153 e 154, Vila 
Olímpia, CEP 04551-000. 4.1. O Diretor ora eleito fica, desde logo, investido no seu cargo mediante 
assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Socie-
dade, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos 
do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, segundo a qual declara, sob as penas da lei, que não 
está impedido por lei de exercer a administração da Sociedade e nem está condenado ou sob efeitos 
de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade. 4.2. O mandato do Diretor de Vendas ora eleito expirará em 
31 de outubro de 2022, data de término do mandato atual da Diretoria da Sociedade, nos termos da 
ata de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 31 de outubro de 2019, registrada 
perante a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob nº 5385359, em 30 de janeiro de 2020. 
4.3. E o cargo de Diretor de Abastecimento permanecerá vago, até que haja um novo membro eleito 
pelas acionistas da Sociedade. 5. Por fim, foi consolidado o Estatuto Social da Sociedade, nos termos 
do Anexo I à presente ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
dessa assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual lida, aprovada e achada em conformidade com 
o ocorrido pela unanimidade das acionistas, vai assinada pelo presidente e pelo secretário Ad hoc. 
Fortaleza, 10 de agosto de 2021. Assinaturas: Mesa: Juan Gregorio Gutierrez Macallister – Presidente; 
Paula Ercole Bauléo – Secretária Ad hoc. Acionistas: Selviac Nederland B.V. p.p. Juan Gregorio 
Gutierrez Macallister, Diageo Holdings Netherlands B.V. p.p. Juan Gregorio Gutierrez Macallister. 
Anexo I: Estatuto Social da Ypióca Industrial de Bebidas S.A. CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – 
NIRE nº 23.3.0003334-5. Capítulo I – Denominação – Sede – Duração – Objeto Social: Artigo 1º: 
A Ypióca Industrial de Bebidas S.A. é uma sociedade anônima, que se rege pelo presente Estatuto 
Social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem cabíveis. Artigo 2º: A Sociedade tem 
sede e foro jurídico na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 1280, 
Messejana, CEP 60810-350. Parágrafo Único: A Sociedade possui 03 (três) filiais, a saber: FILIAL 1: 
Estabelecida no Município de Paraipaba, Estado do Ceará, na Fazenda Santa Eliza, s/n, Zona Rural, 
CEP 62685-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 15.209.980/0002-95, inscrita perante a Junta Comercial 
do Estado do Ceará – JUCEC sob NIRE 2390048228-1, com capital social destacado da matriz de 
R$1.000,00 (um mil reais), tendo por objetivo as seguintes atividades: • Industrialização, comercialização 
e exportação de aguardente de cana, mel de cana, sucos de frutas, batidas de frutas, vinhos, refrescos, 
refrigerantes, rapadura, doces, vinagres e açúcar “in natura”; e • Industrialização, comercialização e 
exportação de álcool neutro, hidratado e anidro. FILIAL 2 – Estabelecida no Município de Itaitinga, Estado 
do Ceará, na Rodovia BR 116, 15.000, Km 22, Bairro Jibóia, CEP 61.880-000, inscrita no CNPJ/ME 
sob nº 15.209.980/0005-38, inscrita perante a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob NIRE 
2390060345-2, com capital social destacado da matriz de R$1.000,00 (um mil reais) e tendo por obje-
tivo as seguintes atividades: • Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar; • Fabricação de outras 

aguardentes e bebidas destiladas; • Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; e • 
Serviços administrativos combinados para terceiros. FILIAL 3 – Estabelecida no Município de Maraca-
naú, Estado do Ceará, na Rodovia Anel Viário, nº 4.902, Galpão 1, Módulo 03, Bairro Boa Esperança, 
CEP 61.935-180, inscrita no CNPJ/ME sob nº 15.209.980/0006-19, inscrita perante a Junta Comercial 
do Estado do Ceará – JUCEC sob NIRE 2390064163-0, com capital social destacado da matriz de 
R$1.000,00 (um mil reais) e tendo por objetivo ser depósito fechado para armazenamento das merca-
dorias da Sociedade. Artigo 3º: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas 
atividades em 12 de março de 2012. Artigo 4º: A Sociedade tem por objetivo as seguintes atividades: 
a) Industrialização, engarrafamento, envasamento, comércio atacadista e exportação de bebidas, 
compreendendo aguardentes de cana, aguardentes compostas com frutas, bebidas alcoólicas mistas, 
cachaça, vodca, uísque, batidas de frutas, mel de cana, sucos de frutas, vinhos, refrescos, refrigerantes, 
rapadura, doces, vinagres e açúcar “in natura”; b) Fabricação, fracionamento, acondicionamento e 
comércio atacadista de álcool etílico hidratado, inclusive na forma de gel, para uso em limpeza e higiene, 
inclusive pessoal; c) Armazenamento de produtos acabados, matéria prima, embalagens, vasilhames, 
papelão e outros materiais; d) Transporte de cargas próprias e de terceiros; e e) Importação de insumos, 
matérias-primas e bebidas em geral. Capítulo II – Do Capital Social: Artigo 5º: O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, bens e direitos, é de R$478.719.768,00 
(quatrocentos e setenta e oito milhões, setecentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e oito reais), 
representado por 478.719.768 (quatrocentos e setenta e oito milhões, setecentas e dezenove mil e 
setecentas e sessenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas e com valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada. Artigo 6º: As ações revestirão sempre a forma nominativa, sendo permitida a emissão de 
títulos múltiplos ou cautelas de ações, que serão assinadas conjuntamente por todos os Diretores 
eleitos da Sociedade. Parágrafo 1º: A ação é indivisível em relação à Sociedade, que não reconhecerá 
mais que um proprietário para cada unidade e a propriedade das ações será comprovada pela devida 
inscrição do nome do titular no Livro de Registro de Ações Nominativas da Sociedade. Parágrafo 2º: 
Caso ocorra a verificação de mora do acionista, a Sociedade adotará, a seu critério, qualquer das 
providências previstas em Lei, sujeitando-se o remisso à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do 
débito em atraso, aos juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária. Parágrafo 3º: A 
transferência das ações de emissão da Sociedade opera-se por termo lavrado no Livro de Transferên-
cia de Ações Nominativas, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos 
representantes. Se a transferência for decorrente de decisão judicial, a transmissão se fará mediante 
averbação no Livro de Registro de Ações Nominativas, à vista de documento hábil, que ficará em poder 
da Sociedade. Artigo 7º: Cada ação ordinária dará direito a 01 (um) voto nas deliberações das Assem-
bleias Gerais. Artigo 8º: O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias da data 
do respectivo edital, sendo proporcional ao número de ações possuídas. Capítulo III – Da Administra-
ção: Artigo 9º: A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de até 4 (quatro) membros, 
sendo 1 (um) Diretor Geral, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor de Abastecimento e 1 (um) Diretor 
de Vendas, para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Artigo 10º: Os membros da 
Diretoria, eleitos em Assembleia Geral, tomarão posse obedecidas as formalidades legais. Artigo 11º: 
A Diretoria reunir-se-á sempre que for convocada pelo Diretor Geral, ou por qualquer dos seus membros. 
Parágrafo Único: As deliberações poderão ocorrer com a presença da maioria absoluta dos seus 
membros. Artigo 12º: Em suas ausências temporárias, o Diretor Geral será substituído por qualquer 
outro Diretor eleito da Sociedade e vice-versa. Artigo 13º-SE ocorrer vacância definitiva de uma vaga 
na Diretoria, a Assembleia Geral, caso julgue necessário, a preencherá elegendo um Diretor, cujo 
mandato findar-se-á juntamente com os mandatos dos demais membros remanescentes. Artigo 14º: 
A Diretoria fica investida de plenos poderes de direção das atividades sociais e de execução dos atos 
de administração no interesse da Sociedade. Artigo 15º: Compete (a) ao Diretor Geral, isoladamente; 
ou (b) ao Diretor Financeiro, ao Diretor de Abastecimento ou ao Diretor de Vendas agindo em conjunto 
com outro Diretor; ou (c) ao Diretor Financeiro, ao Diretor de Abastecimento ou o Diretor de Vendas, 
em conjunto com um procurador nomeado de acordo com o Artigo 16º deste Estatuto Social; ou (d) a 
2 (dois) procuradores, agindo em conjunto, nomeados de acordo com o Artigo 16º deste Estatuto Social, 
o uso da firma da Sociedade e a representação desta, ativa ou passivamente, perante terceiros, no 
Brasil ou exterior, perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades 
de economia mista; em juízo ou fora dele, podendo, para tanto, contrair obrigações, abrir e operar 
contas bancárias, transigir, ceder e renunciar direitos, podendo, enfim, praticar todos os atos normais 
de administração necessários à consecução dos fins sociais e ao regular funcionamento da Sociedade. 
Artigo 16º: A nomeação de procurador para agir em nome da Sociedade será efetivada por meio de 
instrumento de mandato, outorgado nos termos do Artigo 15º, contendo expressa e detalhadamente 
todos os poderes que serão atribuídos ao procurador, observadas as limitações contidas neste Estatuto 
Social e o prazo de vigência, que não poderá ser superior a 01 (um) ano, excetuando-se desta restrição 
e desse prazo de validade, a procuração “ad judicia”. Artigo 17º: É vedado aos Diretores prestarem, 
individual ou conjuntamente, em nome da Sociedade, avais, fianças e quaisquer atos de favor estranhos 
ao interesse social, bem como representarem a Sociedade de forma diversa da estabelecida neste 
Estatuto Social, sob pena de os atos assim praticados serem nulos e de não produzirem nenhum efeito 
com relação à Sociedade. Capítulo IV – Do Conselho Fiscal: Artigo 18º: A Sociedade terá um Con-
selho Fiscal cujo funcionamento não será permanente, podendo ser instalado pela Assembleia Geral 
nas hipóteses e pelos períodos fixados em lei. Parágrafo Único: O Conselho Fiscal será composto de 
no mínimo 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos e empossados pela Assem-
bleia Geral que o instalar, fixando-lhes a respectiva remuneração, respeitado o limite legal. Artigo 19º: 
As atribuições legais do Conselho Fiscal são indelegáveis a outro órgão da Sociedade. Parágrafo Único: 
Durante o período de funcionamento do Conselho Fiscal, ao menos um de seus membros em exercício 
deverá comparecer às Assembleias Gerais para responder a pedidos de informações dos acionistas. 
Capítulo V – Das Assembleias Gerais: Artigo 20º: A Assembleia Geral é o órgão soberano da Socie-
dade e tem os poderes e atribuições conferidos por lei. Parágrafo Único: A Assembleia Geral será 
instalada pelo Diretor Geral e terá seus trabalhos dirigidos por mesa composta por Presidente e Secre-
tário escolhidos pelos acionistas presentes. Artigo 21º: Podem tomar parte na Assembleia Geral as 
pessoas que comprovarem a condição de acionista, observadas as normas legais. Parágrafo Único: 
O acionista pode fazer-se representar na Assembleia Geral por procurador, desde que atendidos os 
requisitos legais. Artigo 22º: A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos 04 (quatro) primeiros 
meses de cada ano; e a Assembleia Geral Extraordinária sempre que assunto de interesse da Sociedade 
exigir. Capítulo VI – Do Exercício Social – Do Balanço – Dos Resultados: Artigo 23º: O exercício 
social da Sociedade terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, findo o 
qual serão elaboradas as demonstrações financeiras. Parágrafo 1º: Do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer outra destinação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto 
de renda. Parágrafo 2º: Aos lucros líquidos apurados no exercício será dada a seguinte destinação: (a) 
5% (cinco por cento), no mínimo, para a Reserva Legal, até esta atingir 20% (vinte por cento) do Capi-
tal Social; (b) dividendo aos acionistas na base mínima de 25% (vinte e cinco por cento), na forma da 
Lei; (c) o saldo terá a destinação que a Assembleia Geral determinar. Parágrafo 3º: A Sociedade poderá 
levantar balanços semestrais ou em períodos menores, podendo a Diretoria deliberar a distribuição de 
dividendos a débito da conta de lucro apurado em tais balanços. A Diretoria poderá também distribuir 
dividendos intermediários, no decorrer do próprio exercício e até a Assembleia Geral Ordinária que 
aprovar as respectivas demonstrações financeiras, à conta de lucros acumulados, de reservas de lucros 
ou da Reserva para Equalização de Dividendos, sob quaisquer das modalidades facultadas pelo Artigo 
204 da Lei das S.A. A parte do dividendo obrigatório que tiver sido paga antecipadamente à conta da 
Reserva para Equalização de Dividendos será creditada à mesma reserva. Parágrafo 4º: Por delibera-
ção da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos 
ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no Artigo 9º, § 7º, da Lei nº 9.249/95. Capí-
tulo VII – Da Liquidação: Artigo 24ª: A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos na lei, 
ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante 
e instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as 
respectivas remunerações. Capítulo VIII – Disposição Final: Artigo 25: Os casos omissos no presente 
Estatuto Social serão resolvidos por decisão dos acionistas em Assembleia Geral. Fortaleza, 10 de 
agosto de 2020. Assinaturas: Juan Gregorio Gutierrez Macallister – Presidente; Paula Ercole Bauléo 
– Secretária Ad hoc. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5625550 em 
20/08/2021. Protocolo 211195677 de 19/08/2021. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.

Hias implanta ambulatório para acompanhamento de 
crianças e adolescentes vítimas de violência sexual

As crianças e adolescentes são 
atendidos por uma equipe 
multiprofissional

Com o objetivo de oferecer 
um acompanhamento con-
tínuo para as crianças e ado-
lescentes vítimas de violência 
sexual atendidas na emergên-
cia, o Hospital Infantil Albert 
Sabin (Hias), unidade da Se-
cretaria da Saúde do Ceará 
(Sesa), passa a contar com o 
Ambulatório Ponto de Luz, 
cujo funcionamento iniciou 
no último dia 3 de março. 
O Hias integra, desde maio 
de 2021, a Rede de Atenção 
a Mulheres, Adolescentes 
e Crianças com assistência 
emergencial multidisciplinar 
24 horas.

O serviço é voltado, exclu-
sivamente, para pacientes en-
caminhados pelo Centro de 
Emergência Pediátrica (CEP), 
onde tiveram primeiro atendi-
mento. As consultas serão re-
alizadas às quintas-feiras, das 
13h às 17h, quinzenalmente, 
no ambulatório Vânia Abreu.

De acordo com a coor-
denadora do Serviço Social 
do Hias e responsável pela 
aplicação do programa Pon-
tos de Luz na unidade, Luna 
Celedônio, as crianças e os 
adolescentes são atendidos 
por uma equipe multiprofis-
sional. O objetivo é fazer um 
monitoramento sistemático 
dos casos, evitando que as fa-
mílias percorram vários espa-
ços distintos para conseguir o 
tratamento adequado.

“Com a implantação do 
ambulatório, nossa ideia é 
tentar concentrar o atendi-
mento desses pacientes em 
uma única instituição para 
que seja garantido todo o 
acompanhamento terapêuti-
co e psicossocial necessário 
para esses indivíduos”, reforça 
Celedônio.

Estatística
Nos últimos dois anos, 98 

crianças e adolescentes víti-
mas de violência sexual foram 
atendidas no Centro de Emer-
gência Pediátrica do Hias. 
Destes, 74 receberam assis-
tência só em 2021. O aumen-
to pode ser explicado pela 
implantação, em maio do ano 
passado, do programa Pontos 
de Luz no hospital, que veio 
para auxiliar na proteção, no 
acolhimento, na orientação e 
para oferecer o apoio necessá-
rio em tempo hábil às vítimas 
de violência, bem como na 
prevenção de novas situações 
de agressão.

Outro fator relevante para 
o crescimento de 308% no 
número de atendimentos en-
tre 2020 e 2021 é o possível 
aumento das violações de di-
reitos derivadas das mudan-
ças causadas pela pandemia 
de covid-19.

Em relação ao perfil dos 
pacientes assistidos no CEP 
em 2021, 59 foram do sexo 
feminino (80%) e 15 do sexo 
masculino (20%). A faixa 
etária de maior concentração 
de crianças e de adolescentes 
vítimas de violência sexual 

no ano passado foi de 6 a 11 
anos, com 30 casos contem-
plando 40,5% do total. Já os 
adolescentes entre 12 e 17 
anos representaram 33,8%, 
com 25 casos; e a faixa etária 
de 0 a 5 anos com 19 ocorrên-
cias (25,7%).

No que diz respeito à esco-
laridade, dados indicam que a 
maioria das crianças e adoles-
centes atendidas pelo Ponto 
de Luz em 2021 estava cur-
sando o Ensino Fundamen-
tal, totalizando 54,05%. Os 
não identificados e os fora da 
idade escolar somaram 37%, 
perfazendo um total de 28 
casos. Apenas dois já haviam 
concluído o Ensino Funda-
mental e um tinha o Ensino 
Médio incompleto. Das víti-
mas registradas, 70% residem 
em Fortaleza, 10% na Região 
Metropolitana (excluindo a 
Capital) e 18,92% foram pa-
cientes provenientes do inte-
rior do Estado.

Protocolo de atendimento
Por meio da Rede Pontos 

de Luz, iniciativa da Sesa, as 
crianças e adolescentes víti-
mas de violência sexual têm 
recebido atendimento ime-
diato com acolhimento, pro-
filaxias de infecções sexual-
mente transmissíveis (ISTs), 
como HIV/aids, contracep-
ção de emergência, além de 
orientações sobre a rede de 
segurança e proteção social. 
No Hias, há um protocolo for-
mal que abrange todas essas 
especificidades e proteção de 
direitos durante este cuidado.

Rede de atenção
Além do Hias, integram a 

Rede de Atenção a Mulheres, 
Adolescentes e Crianças os 
hospitais Geral de Fortaleza 
(HGF) e Geral Dr. César Cals 
(HGCC), em Fortaleza, e Re-
gional Norte (HRN), em So-
bral, todos equipamentos da 
Sesa. A Maternidade Escola 
Assis Chateaubriand (Meac) e 
o Hospital Distrital Gonzaga 
Mota de Messejana, na Capital, 
e a Policlínica Dra. Márcia Mo-
reira de Menezes, em Pacajus, 
também fazem parte da Rede.

O Hias, o HGF, o HGCC, 
a Meac e o Gonzaguinha de 
Messejana oferecem desde o 
atendimento de urgência até 
o segmento psicossocial. No 
HRN, é realizada toda a as-
sistência emergencial neces-
sária, sendo posteriormente 
feito o encaminhamento para 
o ambulatório, com suporte 
médico, psicológico e de as-
sistência social nas Unidades 
Básicas de Saúde do muni-
cípio onde o paciente reside. 
Na Policlínica Dra. Márcia 
Moreira de Menezes, em Pa-
cajus, é prestada assistência 
psicossocial às vítimas dos 
municípios consorciados após 
atendimento em uma das uni-
dades de referência.

FOTO  DIVULGAÇÃO

Equipe do ambulatório Ponto de Luz
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Ypióca Industrial de Bebidas S.A.
CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – NIRE 23.300.033.345

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de maio de 2021
Data, Local e Hora: Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2021, às 09:00 horas, 
na sede social da Ypióca Industrial de Bebidas S.A., localizada na Cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 1.280, Messejana, CEP 60810-350 (“Sociedade”). 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da 
Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos das assinaturas constantes do 
Livro de Presença de Acionistas. Publicação: Dispensada a publicação do aviso de disponibilidade 
de documentos, nos termos do artigo 133, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: 
Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Juan Gregorio Gutierrez 
Macallister, que convidou a mim, o Sr. Davi Carvalho de Sousa, para Secretário Ad hoc. Ordem do 
Dia: (1) Tomar as contas dos administradores da Sociedade, examinar, discutir e votar as demons-
trações financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020, acompanhada do Relatório Anual da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes 
e respectivas Notas Explicativas, publicados nas edições do Diário Oficial do Estado do Ceará e 
do Jornal O Estado do Ceará do dia 12 de maio de 2021; e (2) Deliberar sobre a destinação dos 
resultados apurados neste exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Deliberações: 
Declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutidos os assuntos 
previstos na ordem do dia, foram tomadas as deliberações descritas abaixo, por unanimidade de 
votos dos acionistas, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposição por parte de qualquer dos 
acionistas da Companhia: 1. Após leitura e análise, os acionistas deliberaram pela aprovação das 
demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020. 2. Em razão dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 da 
Companhia, apurado nas demonstrações financeiras e aprovado pela unanimidade dos acionistas, 
com lucro líquido no valor de R$16.180.872,03 (dezesseis milhões, cento e oitenta mil, oitocentos 
e setenta e dois reais e três centavos), os acionistas deliberaram e ratificaram a destinação de todo 
esse montante à compensação dos prejuízos acumulados da Companhia. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos dessa assembleia, lavrando-se a presente ata, 
a qual lida, aprovada e achada em conformidade com o ocorrido pela unanimidade das acionistas, 
vai assinada pelo presidente e pelo secretário Ad hoc. Fortaleza, 28 de maio de 2021. Mesa: Juan 
Gregorio Gutierrez Macallister – Presidente; Davi Carvalho de Sousa – Secretário Ad hoc. Acio-
nistas: Selviac Nederland B.V. Diageo Holdings Netherlands B.V. p.p. Juan Gregorio Gutierrez 
Macallister, p.p. Juan Gregorio Gutierrez Macallister. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico 
registro sob o nº 5597107 em 01/07/2021. Protocolo 210923253 de 01/07/2021. Lenira Cardoso de 
Alencar Seraine – Secretária Geral.

Ypióca Industrial de Bebidas S.A. 
CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – NIRE nº 23.300.033.345

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de outubro de 2021
Data, Local e Hora: Realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2021, às 09:00 horas, 
na sede social da Ypióca Industrial de Bebidas S.A., localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do 
Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 1.280, Messejana, CEP 60810-350 (“Sociedade”). Con-
vocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 
6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social da Sociedade, nos termos das assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas. Publicação: Dispensada a publicação do aviso de disponibilidade de docu-
mentos, nos termos do artigo 133, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Escolhido 
por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Juan Gregorio Gutierrez Macallister, 
que convidou a mim, a Sra. Paula Ercole Bauléo, para Secretária Ad hoc. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a (i) renúncia do Sr. Juan Gregorio Gutierrez Macallister, abaixo qualificado, de seu cargo 
exercido na Diretoria da Sociedade; e (ii) eleição de um novo membro para compor a Diretoria da 
Sociedade. Deliberações: Declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos e, depois 
de discutidos os assuntos previstos na ordem do dia, foram tomadas as deliberações descritas abaixo, 
por unanimidade de votos dos acionistas, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposição por parte 
de qualquer dos acionistas da Sociedade: 1. Inicialmente, foi aprovada e ratificada a renúncia do Sr. 
Juan Gregorio Gutierrez Macallister, colombiano, casado, economista, nascido em 15/02/1968, 
portador da Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE nº V152914-S, inscrito no CPF/ME sob nº 
212.704.348-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório 
na Rua Olimpíadas, nº 205, 14º andar, conjuntos 141 e 144 e 15º andar, conjuntos 151, 152, 153 
e 154, Vila Olímpia, CEP 04551-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo que 
exercia na Diretoria da Sociedade, a saber, Diretor Geral, cujo mandato se encerrará no dia 30 de 
outubro de 2021, conforme termo de renúncia apresentado nesta data à Sociedade, a ser lavrado no 
Livro de Reunião do Conselho de Administração da Sociedade. 2. Ato contínuo, foi eleito para ocupar 
o cargo de Diretor de Abastecimento da Sociedade, a partir do dia 01 de novembro de 2021, o Sr. 
Danilo Doriguelo de Melo, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em 13/01/1984, portador 
da cédula de identidade RG nº 3.240.449-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 317.913.308-27, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, 14º andar, conjuntos 141 e 144 e 15º 
andar, conjuntos 151, 152, 153 e 154, Vila Olímpia, CEP 04551-000. 2.1. O Diretor de Abastecimento 
ora eleito fica, a partir de 1º de novembro de 2021, investido no seu cargo mediante assinatura do 
respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Sociedade, com 
a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do 
artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, segundo a qual declara, sob as penas da lei, que não 
está impedido por lei de exercer a administração da Sociedade e nem está condenado ou sob efeitos 
de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 2.2. O mandato do Diretor de Abastecimento 
ora eleito expirará em 31 de outubro de 2022, data de término do mandato atual da Diretoria da 
Sociedade, nos termos da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 31 
de outubro de 2019, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob nº 
5385359, em 30 de janeiro de 2020. 2.3. Por fim, o cargo de Diretor Geral permanecerá vago, até 
que haja um novo membro eleito pelas acionistas da Sociedade. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados os trabalhos dessa assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual lida, 
aprovada e achada em conformidade com o ocorrido pela unanimidade das acionistas, vai assinada 
pelo presidente e pelo secretário Ad hoc. Fortaleza, 21 de outubro de 2021. Assinaturas: Mesa: Juan 
Gregorio Gutierrez Macallister – Presidente; Paula Ercole Bauléo  – Secretária Ad hoc. Acionistas: 
Selviac Nederland B.V. p.p. Juan Gregorio Gutierrez Macallister; Diageo Holdings Netherlands 
B.V. p.p. Juan Gregorio Gutierrez Macallister. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro 
sob o nº 5667570 em 03/11/2021. Protocolo 211595110 de 01/11/2021. Lenira Cardoso de Alencar 
Seraine – Secretária Geral.

Ypióca Industrial de Bebidas S.A. 
CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – NIRE nº 23.300.033.345

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2021
Data, Local e Hora: Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2021, às 09:00 horas, na 
sede social da Ypióca Industrial de Bebidas S.A., localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
na Avenida Washington Soares, nº 1.280, Messejana, CEP 60810-350 (“Sociedade”). Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei 
das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Sociedade, nos termos das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 
Mesa: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Juan Gregorio Gutierrez 
Macallister, que convidou a mim, a Sr. Davi Carvalho de Sousa, para Secretário Ad hoc. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a (i) a extinção da filial da Sociedade localizada no Município de Maracanaú, Estado 
do Ceará, na Rodovia Anel Viário, nº 4.902, Galpão 1, Módulo 03, Bairro Boa Esperança, CEP 61.935-
180, inscrita no CNPJ/ME sob nº 15.209.980/0006-19 e inscrita perante a Junta Comercial do Estado 
do Ceará – JUCEC sob NIRE 2390064163-0 (a ”Filial de Maracanaú/CE”); e (ii) pelas respectivas 
alteração do Artigo 2º e consolidação da nova redação do Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: 
Declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutidos os assuntos 
previstos na ordem do dia, as acionistas deliberam, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressal-
vas: (i) pela extinção da Filial de Maracanaú/CE; (ii) em razão da deliberação retro, pela exclusão da 
Filial de Maracanaú/CE constante no Artigo 2º do Estatuto Social, sendo que o Estatuto Social passa 
a vigorar com a nova redação consolidada nos termos do Anexo I à presente ata; e, por fim (iii) a admi-
nistração da Sociedade fica autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação das 
deliberações acima efetivadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documen-
tos e cumprir todas as formalidades e baixas cadastrais necessárias, nos termos e condições aqui 
previstos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos dessa assembleia, 
lavrando-se a presente ata, a qual lida, aprovada e achada em conformidade com o ocorrido pela 
unanimidade das acionistas, vai assinada pelo secretário. Fortaleza, 30 de setembro de 2021. Mesa: 
Assinaturas: Juan Gregorio Gutierrez Macallister – Presidente; Davi Carvalho de Sousa – Secretá-
rio Ad hoc. Acionistas: Selviac Nederland B.V. p.p. Juan Gregorio Gutierrez Macallister; Diageo Holdings 
Netherlands B.V. p.p. Juan Gregorio Gutierrez Macallister. Anexo I: Estatuto Social da Ypióca Indus-
trial de Bebidas S.A., CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – NIRE nº 23.3.0003334-5. Capítulo I – Deno-
minação – Sede – Duração – Objeto Social. Artigo 1º: A Ypióca Industrial de Bebidas S.A. é uma 
sociedade anônima, que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamen-
tares que lhe forem cabíveis. Artigo 2º: A Sociedade tem sede e foro jurídico na Cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 1280, Messejana, CEP 60810-350. Parágrafo 
Único: A Sociedade possui 02 (duas) filiais, a saber: FILIAL 1 – Estabelecida no Município de Paraipaba, 
Estado do Ceará, na Fazenda Santa Eliza, s/n, Zona Rural, CEP 62685-000, inscrita no CNPJ/ME sob 
nº 15.209.980/0002-95, inscrita perante a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob NIRE 
2390048228-1, com capital social destacado da matriz de R$1.000,00 (um mil reais), tendo por objetivo 
as seguintes atividades: • Industrialização, comercialização e exportação de aguardente de cana, mel 
de cana, sucos de frutas, batidas de frutas, vinhos, refrescos, refrigerantes, rapadura, doces, vinagres 
e açúcar “in natura”; e • Industrialização, comercialização e exportação de álcool neutro, hidratado e 
anidro. FILIAL 2 – Estabelecida no Município de Itaitinga, Estado do Ceará, na Rodovia BR 116, 15.000, 
Km 22, Bairro Jibóia, CEP 61.880-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 15.209.980/0005-38, inscrita perante 
a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob NIRE 2390060345-2, com capital social destacado 
da matriz de R$1.000,00 (um mil reais) e tendo por objetivo as seguintes atividades: • Fabricação de 
aguardente de cana-de-açúcar; • Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas; • Serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo; e • Serviços administrativos combinados para terceiros.  
Artigo 3º – O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 12 
de março de 2012.  Artigo 4º: A Sociedade tem por objetivo as seguintes atividades: a) Industrialização, 
engarrafamento, envasamento, comércio atacadista e exportação de bebidas, compreendendo aguar-
dentes de cana, aguardentes compostas com frutas, bebidas alcoólicas mistas, cachaça, vodca, uísque, 
batidas de frutas, mel de cana, sucos de frutas, vinhos, refrescos, refrigerantes, rapadura, doces, 
vinagres e açúcar “in natura”; b) Fabricação, fracionamento, acondicionamento e comércio atacadista 
de álcool etílico hidratado, inclusive na forma de gel, para uso em limpeza e higiene, inclusive pessoal; 
c) Armazenamento de produtos acabados, matéria prima, embalagens, vasilhames, papelão e outros 
materiais; d) Transporte de cargas próprias e de terceiros; e e) Importação de insumos, matérias-primas 
e bebidas em geral. Capítulo II – Do Capital Social: Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito 
e integralizado em moeda corrente nacional, bens e direitos, é de R$478.719.768,00 (quatrocentos e 
setenta e oito milhões, setecentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e oito reais), representado 
por 478.719.768 (quatrocentos e setenta e oito milhões, setecentas e dezenove mil e setecentas e 
sessenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas e com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. 
Artigo 6º: As ações revestirão sempre a forma nominativa, sendo permitida a emissão de títulos múl-
tiplos ou cautelas de ações, que serão assinadas conjuntamente por todos os Diretores eleitos da 
Sociedade. Parágrafo 1º: A ação é indivisível em relação à Sociedade, que não reconhecerá mais que 
um proprietário para cada unidade e a propriedade das ações será comprovada pela devida inscrição 
do nome do titular no Livro de Registro de Ações Nominativas da Sociedade. Parágrafo 2º: Caso ocorra 
a verificação de mora do acionista, a Sociedade adotará, a seu critério, qualquer das providências 
previstas em Lei, sujeitando-se o remisso à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em 
atraso, aos juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária. Parágrafo 3º: A transferência 
das ações de emissão da Sociedade opera-se por termo lavrado no Livro de Transferência de Ações 
Nominativas, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. Se 
a transferência for decorrente de decisão judicial, a transmissão se fará mediante averbação no Livro 
de Registro de Ações Nominativas, à vista de documento hábil, que ficará em poder da Sociedade. 

Artigo 7º: Cada ação ordinária dará direito a 01 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais. 
Artigo 8º: O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias da data do respectivo 
edital, sendo proporcional ao número de ações possuídas. Capítulo III – Da Administração: Artigo 
9º: A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de até 4 (quatro) membros, sendo 1 
(um) Diretor Geral, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor de Abastecimento e 1 (um) Diretor de 
Vendas, para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Artigo 10º: Os membros da Diretoria, 
eleitos em Assembleia Geral, tomarão posse obedecidas as formalidades legais. Artigo 11º: A Direto-
ria reunir-se-á sempre que for convocada pelo Diretor Geral, ou por qualquer dos seus membros. 
Parágrafo Único: As deliberações poderão ocorrer com a presença da maioria absoluta dos seus 
membros. Artigo 12º: Em suas ausências temporárias, o Diretor Geral será substituído por qualquer 
outro Diretor eleito da Sociedade e vice-versa. Artigo 13º: Se ocorrer vacância definitiva de uma vaga 
na Diretoria, a Assembleia Geral, caso julgue necessário, a preencherá elegendo um Diretor, cujo 
mandato findar-se-á juntamente com os mandatos dos demais membros remanescentes. Artigo 14º: 
A Diretoria fica investida de plenos poderes de direção das atividades sociais e de execução dos atos 
de administração no interesse da Sociedade. Artigo 15º: Compete (a) ao Diretor Geral, isoladamente; 
ou (b) ao Diretor Financeiro, ao Diretor de Abastecimento ou ao Diretor de Vendas agindo em conjunto 
com outro Diretor; ou (c) ao Diretor Financeiro, ao Diretor de Abastecimento ou o Diretor de Vendas, 
em conjunto com um procurador nomeado de acordo com o artigo 16º deste Estatuto Social; ou (d) a 
2 (dois) procuradores, agindo em conjunto, nomeados de acordo com o artigo 16º deste Estatuto Social, 
o uso da firma da Sociedade e a representação desta, ativa ou passivamente, perante terceiros, no 
Brasil ou exterior, perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades 
de economia mista; em juízo ou fora dele, podendo, para tanto, contrair obrigações, abrir e operar 
contas bancárias, transigir, ceder e renunciar direitos, podendo, enfim, praticar todos os atos normais 
de administração necessários à consecução dos fins sociais e ao regular funcionamento da Sociedade. 
Artigo 16º: A nomeação de procurador para agir em nome da Sociedade será efetivada por meio de 
instrumento de mandato, outorgado nos termos do Artigo 15º, contendo expressa e detalhadamente 
todos os poderes que serão atribuídos ao procurador, observadas as limitações contidas neste Estatuto 
Social e o prazo de vigência, que não poderá ser superior a 01 (um) ano, excetuando-se desta restrição 
e desse prazo de validade, a procuração “ad judicia”. Artigo 17º: É vedado aos Diretores prestarem, 
individual ou conjuntamente, em nome da Sociedade, avais, fianças e quaisquer atos de favor estranhos 
ao interesse social, bem como representarem a Sociedade de forma diversa da estabelecida neste 
Estatuto Social, sob pena de os atos assim praticados serem nulos e de não produzirem nenhum efeito 
com relação à Sociedade. Capítulo IV – Do Conselho Fiscal: Artigo 18º: A Sociedade terá um Con-
selho Fiscal cujo funcionamento não será permanente, podendo ser instalado pela Assembleia Geral 
nas hipóteses e pelos períodos fixados em lei. Parágrafo Único: O Conselho Fiscal será composto de 
no mínimo 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos e empossados pela Assem-
bleia Geral que o instalar, fixando-lhes a respectiva remuneração, respeitado o limite legal. Artigo 19º 
- As atribuições legais do Conselho Fiscal são indelegáveis a outro órgão da Sociedade. Parágrafo 
Único: Durante o período de funcionamento do Conselho Fiscal, ao menos um de seus membros em 
exercício deverá comparecer às Assembleias Gerais para responder a pedidos de informações dos 
acionistas. Capítulo V – Das Assembleias Gerais: Artigo 20º: A Assembleia Geral é o órgão soberano 
da Sociedade e tem os poderes e atribuições conferidos por lei. Parágrafo Único: A Assembleia Geral 
será instalada pelo Diretor Geral e terá seus trabalhos dirigidos por mesa composta por Presidente e 
Secretário escolhidos pelos acionistas presentes. Artigo 21º: Podem tomar parte na Assembleia Geral 
as pessoas que comprovarem a condição de acionista, observadas as normas legais. Parágrafo Único: 
O acionista pode fazer-se representar na Assembleia Geral por procurador, desde que atendidos os 
requisitos legais. Artigo 22º: A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos 04 (quatro) primeiros 
meses de cada ano; e a Assembleia Geral Extraordinária sempre que assunto de interesse da Sociedade 
exigir. Capítulo VI – Do Exercício Social – Do Balanço – Dos Resultados: Artigo 23º: O exercício 
social da Sociedade terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, findo o 
qual serão elaboradas as demonstrações financeiras. Parágrafo 1º: Do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer outra destinação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto 
de renda. Parágrafo 2º: Aos lucros líquidos apurados no exercício será dada a seguinte destinação: (a) 
5% (cinco por cento), no mínimo, para a Reserva Legal, até esta atingir 20% (vinte por cento) do Capi-
tal Social; (b) dividendo aos acionistas na base mínima de 25% (vinte e cinco por cento), na forma da 
Lei; (c) o saldo terá a destinação que a Assembleia Geral determinar. Parágrafo 3º: A Sociedade poderá 
levantar balanços semestrais ou em períodos menores, podendo a Diretoria deliberar a distribuição de 
dividendos a débito da conta de lucro apurado em tais balanços. A Diretoria poderá também distribuir 
dividendos intermediários, no decorrer do próprio exercício e até a Assembleia Geral Ordinária que 
aprovar as respectivas demonstrações financeiras, à conta de lucros acumulados, de reservas de lucros 
ou da Reserva para Equalização de Dividendos, sob quaisquer das modalidades facultadas pelo artigo 
204 da Lei das S.A. A parte do dividendo obrigatório que tiver sido paga antecipadamente à conta da 
Reserva para Equalização de Dividendos será creditada à mesma reserva. Parágrafo 4º: Por delibera-
ção da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos 
ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º, da Lei nº 9.249/95. Capítulo 
VII – Da Liquidação: Artigo 24ª: A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos na lei, ou por 
deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e ins-
talará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as 
respectivas remunerações. Capítulo VIII – Disposição Final: Artigo 25: Os casos omissos no presente 
Estatuto Social serão resolvidos por decisão dos acionistas em Assembleia Geral. Fortaleza, 30 de 
setembro de 2021. Assinaturas: Juan Gregorio Gutierrez Macallister – Presidente; Davi Carvalho de 
Sousa – Secretário Ad hoc. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5668066 
em 03/11/2021. Protocolo 211566845 de 03/11/2021. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária 
Geral.

É no encontro entre duas 
mulheres de caminhos, fases e 
realidades opostas que o filme 
“Fortaleza Hotel” se desenrola. 
O longa participa da próxima 
edição do projeto “Anatomia 
do Filme” da Escola da Porto 
Iracema das Artes — Insti-
tuição da Secretaria da Cul-
tura do Ceará (Secult) gerida 
pelo Instituto Dragão do Mar 
(IDM). O encontro ocorre 
nesta quinta-feira, 7 de abril, 
às 19h, no auditório da Escola 
e terá a presença do diretor e 
tutor do Lab Cena 15, Arman-
do Praça, e dos roteiristas Isa-
dora Rodrigues e Pedro Cân-
dido. Antes do debate, haverá 
exibição do filme a partir das 
17h30. As duas atividades são 
gratuitas e abertas ao público.

O roteiro de “Fortaleza 
Hotel” teve início durante 
a 3ª edição do Laboratório 
CENA 15 da Escola e foi con-
templado pela Chamada Pú-
blica PRODECINE 05/2015, 
da Agência Nacional de Ci-
nema (Ancine), que investiu 
em projetos de linguagem 
inovadora e relevância ar-
tística. O filme estreou em 
janeiro deste ano, durante 
a abertura da 31ª edição do 
Cine Ceará – Festival Ibero-
-Americano de Cinema.

Armando Praça destaca o 
roteiro do “Fortaleza Hotel”, 
que traz mulheres protagonis-
tas e defende que elas trazem 
uma complexidade maior às 
tramas cinematográficas. “Eu 
tenho interesse enorme em 
personagens femininas, pen-
so que o universo feminino é 
mais rico para se explorar em 
um roteiro de filme.” Praça já 
havia trabalhado com perso-
nagens mulheres em curtas 
metragens anteriores ao “For-
taleza Hotel”.

A “Anatomia do Filme” é 
uma ação promovida pelo 
Laboratório Cena 15 e os 
Cursos Básicos de Audio-
visual. A atividade é um 
momento de estímulo à 
reflexão sobre as decisões 
artísticas e técnicas toma-
das durante a produção. Os 
criadores do produto au-
diovisual debatem, junto ao 
público, sobre sua constru-
ção, partindo do roteiro e 
dramaturgia às questões téc-
nicas, como som, montagem, 
edição e finalização. O evento 
será mediado pelo coordena-
dor do Percurso Básico de 
Audiovisual, Isaac Pipano.

SOBRE O FILME
A camareira Pilar conhece 

Shin, uma hóspede sul-co-
reana. Quando os planos de 
ambas começam a dar errado, 
elas acabam se aproximando 
e estabelecendo uma intensa 
relação de solidariedade, bus-
cando encontrar uma na outra 
a solução para seus problemas.

SOBRE OS AUTORES
Armando Praça - Cineasta 

e sociólogo, se destacou com 
a realização do média me-
tragem “A Mulher Biônica”, 
selecionado para o Festival 
Internacional de Curtas-Me-
tragens de Clermont-Ferrand 
e também exibido na Mostra 
Internacional de Cinema La-
tino Americano em Toulouse 
e em outros 20 festivais. Des-
de 2000 atua como diretor, 
roteirista, pesquisador, assis-
tente de direção, preparador 
e produtor de elenco. Foi ro-
teirista da série “Bruna Surfis-
tinha”, em fase de finalização, 
produzida pela TV Zero para 
o canal Fox. Em 2017, dirigiu 

seu primeiro longa metragem, 
“Greta”, que entrou em circuito 
nacional em 2019 após passar 
por importantes festivais como 
o Festival de Cinema de Berlim.

Isadora Rodrigues - Isa-
dora Rodrigues é roteirista e 
pesquisadora na área de ci-
nema e audiovisual. É gradu-
ada em jornalismo e mestre 
em Comunicação pela Uni-
versidade Federal do Ceará 
(UFC). Atualmente, é douto-
randa no programa de pós-
-graduação em comunicação 
da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), onde 
desenvolve pesquisa sobre 
a relação do cinema com o 
imaginário científico.

Pedro Cândido - Roteiris-
ta e Pesquisador. Mestre em 
Comunicação – Fotografia e 
Audiovisual, pela Universi-
dade Federal do Ceará, onde 
desenvolveu pesquisa sobre 
imagem e memória. Dou-
torando em Comunicação 
pela Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE, onde 
desenvolve pesquisa sobre 
cinema contemporâneo. É 
roteirista do longa “Fortaleza 
Hotel” (2021) e de “Amores 
Paraguayos” (2017), em fase 
de finalização. Atuou ain-
da como professor do curso 
de Cinema e Audiovisual da 
Universidade Federal do Cea-
rá, nas áreas de roteiro, elabo-
ração de projetos e pesquisa.

Isaac Pipano
Isaac Pipano atua no cam-

po do ensino, pesquisa e ex-
perimentação com imagens e 
sons. Doutor em Comunicação 
(PPGCOM UFF | Estágio Dou-
toral Sorbonne Nouvelle | Paris 
3), é professor da UNIFOR e 
coordena o percurso básico de 
Audiovisual da Escola Porto 
Iracema das Artes. Em parceria 
com Cezar Migliorin, escre-
veu o livro Cinema de Brincar 
(2019) e dirigiu o documentá-
rio Educação (2017). Prepara a 
publicação de sua tese “Isso que 
não se vê: pistas para uma pe-
dagogia das imagens”.

SOBRE A ESCOLA
A Porto Iracema das Ar-

tes é a escola de formação e 
criação em artes do Governo 
do Estado do Ceará, institui-
ção da Secretaria da Cultura 
(Secult) gerida pelo Instituto 
Dragão do Mar (IDM). Cria-
da em 29 de agosto de 2013, 
há oito anos desenvolve pro-
cessos formativos nas áreas 
de Música, Dança, Artes Vi-
suais, Cinema e Teatro, com 
a oferta de Cursos Básicos e 
Técnicos, além de Labora-
tórios de Criação. Todas as 
ações oferecidas são gratuitas.

Projeto “Anatomia do Filme” faz debate
sobre o longa-metragem Fortaleza Hotel
A Escola Porto Iracema das Artes recebe o diretor Armando Praça e os roteiristas Isadora Rodrigues e Pedro 
Cândido para debater o filme “Fortaleza Hotel” dentro do projeto “Anatomia do Filme”. A entrada é gratuita

FOTO  DIVULGAÇÃO

O roteiro de “Fortaleza Hotel” teve início durante a 3ª edição do Laboratório CENA 15 da Escola e foi contemplado pela Chamada Pública PRODECINE 05/2015, da Ancine

  
O quê: Projeto “Anatomia do 
Filme” debate sobre o longa-
-metragem Fortaleza Hotel. 
Quando: 7 de abril, às 19h, 
no auditório da Escola. Com 
exibição do longa-metragem às 
17h30. Onde: Auditório da Porto 
Iracema das Artes (Rua Dragão 
do Mar, 160, Praia de Iracema)
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https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AFB6-9CF3-5AAF-B9B8 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: AFB6-9CF3-5AAF-B9B8

Hash do Documento 

D15C982635603A4F7BF63FA6670916C089454B3BE9C9733D6F20028650E75955

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/04/2022 é(são) :

Soraya De Palhano Xavier (Signatário - REDE INDEPENDENTE 

DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA) - 382.583.663-00  em 

04/04/2022 14:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS 

DO NORDESTE LTDA - 07.038.870/0001-07


