
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2022, lavrada em forma de 
sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. VENTO DE SÃO BENTO ENERGIAS 
RENOVÁVEIS S.A. - CNPJ/ME 14.675.949/0001-04 - NIRE 23300032056. 1. DATA, HORA E 
LOCAL DA ASSEMBLEIA: 12 de abril de 2022, às 10h00min, na sede social da Ventos de São Bento 
Energias Renováveis S.A. (“Companhia”) com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 
10.800, sala 79, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. 2. CONVOCAÇÃO E 
PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do comparecimento do 
único acionista da Companhia, representando 100% (cem por cento) de seu capital social, Ventos 
de São Bento Holding S.A. (“Acionista”), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de 
Acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. MESA: os trabalhos foram 
presididos Sr. Eugenio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela Sra. Almerinda Benevides 
Leite Barbosa Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre as seguintes matérias: (i) proposta 
de redução do capital social da Companhia em R$ 6.077.210,00 (seis milhões, setenta e sete mil, 
duzentos e dez reais); (ii) cancelamento de 6.077.210 (seis milhões, setenta e sete mil, duzentos 
e dez) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor de R$ 6.077.210,00 (seis 
milhões, setenta e sete mil, duzentos e dez reais), subscritas e integralizadas pelo Acionista, em 
decorrência da proposta de redução do capital referida no item (i); (iii) se aprovados os itens (i) e 
(ii), a consequente alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iv) autorização para 
a administração da Companhia tomar as providências necessárias à efetivação das deliberações 
tomadas; (v) suspensão da Assembleia pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação 
do extrato da presente ata, nos termos do Art.174 da Lei 6.404/76; e (vi) a lavratura da ata desta 
Assembleia na forma de sumário, na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades 
por Ações; 5. DELIBERAÇÕES: Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior 
votação as matérias da ordem do dia, tendo o único Acionista da Companhia, deliberado sem 
quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue abaixo: (i) aprovar a redução do capital social 
integralizado da Companhia, considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos 
termos do Artigo 173 da Lei 6.404/76, de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais) 
para R$ 46.922.790,00 (quarenta e seis milhões, novecentos e vinte e dois mil, setecentos e 
noventa reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 6.077.210,00 (seis milhões, setenta e sete 
mil, duzentos e dez reais) com o cancelamento de 6.077.210 (seis milhões, setenta e sete mil, 
duzentos e dez) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas pela Companhia; (i.1) 
O montante equivalente às ações subscritas, integralizadas e canceladas em razão da redução 
de capital social ora aprovado será restituído ao Acionista, em moeda corrente nacional, no valor 
de R$ 6.077.210,00 (seis milhões, setenta e sete mil, duzentos e dez reais). (i.2) A redução do 
capital social ora deliberada somente se tornará efetiva e o pagamento da restituição de capital 
ao Acionista somente será realizado, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias contados da 
data da publicação do extrato da presente ata, nos termos do Artigo 174 da Lei das Sociedades por 
Ações. (i.3) Condicionada à efetivação da redução de capital social ora deliberada e do pagamento 
da restituição de capital acima mencionada, o Acionista e a Companhia outorgam-se a mais 
ampla e geral quitação com relação à operação acima referida, para nada mais reclamarem um 
do outro sobre a redução ora deliberada, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto. (ii) Mediante 
a efetivação da redução de capital, com o cancelamento de ações deliberadas no item “i” acima, 
aprovar a alteração do caput Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e 
totalmente integralizado, é de R$ 46.922.790,00 (quarenta e seis milhões, novecentos e vinte e 
dois mil, setecentos e noventa reais), dividido em 46.922.790 (quarenta e seis milhões, novecentas 
e vinte e duas mil, setecentas e noventa) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
totalmente subscritas e integralizadas. (iii) Nos termos do previsto no art. 174 da Lei nº 6.404/76, 
o Acionista concorda que os efeitos das deliberações objeto da presente Ata ficarão suspensas, 
e somente se tornarão eficazes após decorridos o prazo legal de 60 (sessenta) dias contados da 
publicação da presente Ata, necessária para dar ciência da redução de capital a terceiros. (iv) A 
administração da Companhia fica autorizada a tomar as providências necessárias à efetivação 
da redução do capital ora aprovada, em especial aquelas previstas ao Artigo 174 da Lei das 
Sociedades por Ações, bem como demais providências uma vez decorrido o prazo legal referido 
no item (iii) acima. (v) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, na forma prevista 
pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, sem que se verificassem 
dissidências, protestos, propostas ou declaração de voto do acionista, e determinou que se 
lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes 
eletronicamente, nos termos da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e do artigo 
36 da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. ACIONISTA PRESENTE: Ventos 
de São Bento Holding S.A. Maracanaú/CE, 12 de abril de 2022. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - 
Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Ventos de São Bento Holding 
S.A. - Acionista. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, Diretor Presidente, CPF-ME 486.116.706-04 e 
Sérgio Armando Benevides Filho, Diretor sem designação específica, CPF-ME 492.446.203-91.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2022, lavrada em forma 
de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. VENTOS DE SÃO BENTO 
HOLDING S.A - CNPJ/MF 14.559.815/0001-10 - NIRE 23300031792. 1. DATA, HORA E LOCAL 
DA ASSEMBLEIA: 12 de abril de 2022, às 13h00min, na sede social da Ventos de São Bento 
Holding S.A. (“Companhia”) com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 10.800, sala 
62, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do comparecimento do único 
acionista da Companhia, representando 100% (cem por cento) de seu capital social, Salus Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia (“Acionista”), conforme assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. 
MESA: os trabalhos foram presididos Sr. Eugenio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela 
Sra. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre as seguintes 
matérias: (i) proposta de redução do capital social da Companhia em R$ 2.930.058,00 (dois 
milhões, novecentos e trinta mil e cinquenta e oito reais); (ii) cancelamento de 2.930.058 (duas 
milhões, novecentas e trinta mil e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, no valor de R$ 2.930.058,00 (dois milhões, novecentos e trinta mil e cinquenta e oito 
reais), das quais 2.895.058 (duas milhões, oitocentas e noventa e cinco mil, e cinquenta e oito), no 
valor de R$ 2.895.058,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil e cinquenta e oito reais) 
são subscritas e integralizadas pelo Acionista e 35.000 (trinta e cinco mil), no valor de R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais), são subscritas e não integralizadas pelo Acionista, em decorrência da 
proposta de redução do capital referida no item (i); (iii) se aprovados os itens (i) e (ii), a consequente 
alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iv) autorização para a administração 
da Companhia tomar as providências necessárias à efetivação das deliberações tomadas; (v) 
suspensão da Assembleia pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do extrato 
da presente ata, nos termos do Art.174 da Lei 6.404/76; e (vi) a lavratura da ata desta Assembleia 
na forma de sumário, na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; 
5. DELIBERAÇÕES: Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação 
as matérias da ordem do dia, tendo o único Acionista da Companhia, deliberado sem quaisquer 
restrições ou ressalvas, o quanto segue abaixo: (i) aprovar a redução do capital social integralizado 
da Companhia, considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 
173 da Lei 6.404/76, de R$ 49.992.045,00 (quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e 
dois mil e quarenta e cinco reais) para R$ 47.061.987,00 (quarenta e sete milhões, sessenta e 
um mil, novecentos e oitenta e sete reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 2.930.058,00 
(dois milhões, novecentos e trinta mil e cinquenta e oito reais), com o cancelamento de 2.930.058 
(duas milhões, novecentas e trinta mil e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, emitidas pela Companhia; (i.1) O montante equivalente às ações subscritas, integralizadas 
e canceladas em razão da redução de capital social ora aprovado será restituído ao Acionista, em 
moeda corrente nacional, no valor de R$ 2.895.058,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco 
mil e cinquenta e oito reais); (i.2) A redução do capital social ora deliberada somente se tornará 
efetiva e o pagamento da restituição de capital ao Acionista somente será realizado, após o decurso 
do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do extrato da presente ata, nos 
termos do Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. (i.3) Condicionada à efetivação da redução 
de capital social ora deliberada e do pagamento da restituição de capital acima mencionada, o 
Acionista e a Companhia outorgam-se a mais ampla e geral quitação com relação à operação acima 
referida, para nada mais reclamarem um do outro sobre a redução ora deliberada, a qualquer tempo 
e sob qualquer pretexto. (ii) Mediante a efetivação da redução de capital, com o cancelamento 
de ações deliberadas no item “i” acima, aprovar a alteração do caput Artigo 4º do Estatuto Social 
da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capital social 
da Companhia, totalmente subscrito e totalmente integralizado, é de R$ 47.061.987,00 (quarenta 
e sete milhões, sessenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais), dividido em 47.061.987 
(quarenta e sete milhões, sessenta e um mil, novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. (iii) Nos termos do previsto 
no art. 174 da Lei nº 6.404/76, o Acionista concorda que os efeitos das deliberações objeto da 
presente Ata ficarão suspensas, e somente se tornarão eficazes após decorridos o prazo legal de 
60 (sessenta) dias contados da publicação da presente Ata, necessária para dar ciência da redução 
de capital a terceiros. (iv) A administração da Companhia fica autorizada a tomar as providências 
necessárias à efetivação da redução do capital ora aprovada, em especial aquelas previstas ao 
Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, bem como demais providências uma vez decorrido o 
prazo legal referido no item (iii) acima. (v) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, 
na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, sem que se 
verificassem dissidências, protestos, propostas ou declaração de voto do acionista, e determinou 
que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os 
presentes eletronicamente, nos termos da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e 
do artigo 36 da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. ACIONISTA PRESENTE: 
Salus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, rep. por administradores Eugênio 
Pacelli Mendonça Dupin - CPF 486.116.706-04 e Roberto Carneiro Gurgel Nogueira - CPF 
438.678.477-20. Maracanaú/CE, 12 de abril de 2022. Mesa: Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - 
Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Acionista: SALUS FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - Rep. por sua gestora LUME 
INVESTIMENTOS LTDA. - Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Administrador - CPF: 486.116.706-
04; Roberto Carneiro Gurgel Nogueira - Administrador - CPF: 438.678.477-20.
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O ESTADO DIGITAL



POLÍTICA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2022, lavrada em forma 
de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. VENTOS DE SANTO ELOY 
ENERGIAS RENOVAVEIS S.A - CNPJ/MF 13.346.056/0001-44 - NIRE 23300031032. 1. DATA, 
HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: 12 de abril de 2022, às 08h30min, na sede social da Ventos 
de Santo Eloy Energias Renováveis S.A. (“Companhia”) com endereço na Rodovia Doutor Mendel 
Steinbruch, n° 10.800, sala 45, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. 2. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do 
comparecimento do único acionista da Companhia, representando 100% (cem por cento) de seu 
capital social, Ventos de Santo Eloy Holding S.A. (“Acionista”), conforme assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. 
MESA: os trabalhos foram presididos Sr. Eugenio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela 
Sra. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre as seguintes 
matérias: (i) proposta de redução do capital social da Companhia em R$ 3.647.187,00 (três milhões, 
seiscentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais); (ii) cancelamento de 3.647.187 (três 
milhões, seiscentas e quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, no valor de R$ 3.647.187,00 (três milhões, seiscentos e quarenta e sete 
mil, cento e oitenta e sete reais), subscritas e integralizadas pelo Acionista, em decorrência da 
proposta de redução do capital referida no item (i); (iii) se aprovados os itens (i) e (ii), a consequente 
alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iv) autorização para a administração 
da Companhia tomar as providências necessárias à efetivação das deliberações tomadas; (v) 
suspensão da Assembleia pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do extrato 
da presente ata, nos termos do Art.174 da Lei 6.404/76; e (vi)  a lavratura da ata desta Assembleia 
na forma de sumário, na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; 
5. DELIBERAÇÕES: Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação 
as matérias da ordem do dia, tendo o único Acionista da Companhia, deliberado sem quaisquer 
restrições ou ressalvas, o quanto segue abaixo: (i) aprovar a redução do capital social integralizado 
da Companhia, considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 
173 da Lei 6.404/76, de R$ 53.277.718,00 (cinquenta e três milhões, duzentos e setenta e sete mil, 
setecentos e dezoito reais) para R$ 49.630.531,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e trinta mil, 
quinhentos e trinta e um reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 3.647.187,00 (três milhões, 
seiscentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais) com o cancelamento de 3.647.187 
(três milhões, seiscentas e quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, emitidas pela Companhia; (i.1) O montante equivalente às ações subscritas, 
integralizadas e canceladas em razão da redução de capital social ora aprovado será restituído 
ao Acionista, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 3.647.187,00 (três milhões, seiscentos 
e quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais; (i.2) A redução do capital social ora deliberada 
somente se tornará efetiva e o pagamento da restituição de capital ao Acionista somente será 
realizado, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do extrato 
da presente ata, nos termos do Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. (i.3) Condicionada 
à efetivação da redução de capital social ora deliberada e do pagamento da restituição de capital 
acima mencionada, o Acionista e a Companhia outorgam-se a mais ampla e geral quitação com 
relação à operação acima referida, para nada mais reclamarem um do outro sobre a redução ora 
deliberada, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto. (ii) Mediante a efetivação da redução de 
capital, com o cancelamento de ações deliberadas no item “i” acima, aprovar a alteração do caput 
Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e totalmente integralizado, é de R$ 
49.630.531,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e trinta mil, quinhentos e trinta e um reais), 
dividido em 49.630.531 (quarenta e nove milhões, seiscentas e trinta mil, quinhentas e trinta e 
uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. 
(iii) Nos termos do previsto no art. 174 da Lei nº 6.404/76, o Acionista concorda que os efeitos 
das deliberações objeto da presente Ata ficarão suspensas, e somente se tornarão eficazes após 
decorridos o prazo legal de 60 (sessenta) dias contados da publicação da presente Ata, necessária 
para dar ciência da redução de capital a terceiros. (iv) A administração da Companhia fica 
autorizada a tomar as providências necessárias à efetivação da redução do capital ora aprovada, 
em especial aquelas previstas ao Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, bem como demais 
providências uma vez decorrido o prazo legal referido no item (iii) acima. (v) a lavratura da ata desta 
Assembleia na forma de sumário, na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por 
Ações. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos 
da Assembleia Geral, sem que se verificassem dissidências, protestos, propostas ou declaração 
de voto do acionista, e determinou que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes eletronicamente, nos termos da Medida Provisória 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e do artigo 36 da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de 
junho de 2020. ACIONISTA PRESENTE: Ventos de Santo Eloy Holding S.A. Maracanaú/CE, 12 de 
abril de 2022. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa  
Oliveira - Secretária. Ventos de Santo Eloy Holding S.A. - Acionista - Eugênio Pacelli Mendonça 
Dupin, Diretor Presidente, CPF-ME 486.116.706-04 e Sérgio Armando Benevides Filho, Diretor sem 
designação específica, CPF-ME 492.446.203-91.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2022, lavrada em forma de 
sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. VENTO DE SÃO GALVÃO ENERGIAS 
RENOVÁVEIS S.A. - CNPJ/ME 22.777.483/0001-78 - NIRE 23300037464. 1. DATA, HORA 
E LOCAL DA ASSEMBLEIA: 12 de abril de 2022, às 09h00min, na sede social da Ventos de 
São Galvão Energias Renováveis S.A. (“Companhia”) com endereço na Rodovia Doutor Mendel 
Steinbruch, n° 10.800, sala 215, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. 2. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do 
comparecimento do único acionista da Companhia, representando 100% (cem por cento) de seu 
capital social, Ventos de São Galvão Holding S.A. (“Acionista”), conforme assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. 
MESA: os trabalhos foram presididos Sr. Eugenio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela 
Sra. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre as seguintes 
matérias: (i) proposta de redução do capital social da Companhia em R$ 3.659.088,00 (três milhões, 
seiscentos e cinquenta e nove mil e oitenta e oito reais); (ii) cancelamento de 3.659.088 (três 
milhões, seiscentas e cinquenta e nove mil e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, no valor de R$ 3.659.088,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil e oitenta 
e oito reais), subscritas e integralizadas pelo Acionista, em decorrência da proposta de redução do 
capital referida no item (i); (iii) se aprovados os itens (i) e (ii), a consequente alteração do Artigo 4º 
do Estatuto Social da Companhia; (iv) autorização para a administração da Companhia tomar as 
providências necessárias à efetivação das deliberações tomadas; (v) suspensão da Assembleia 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do extrato da presente ata, nos termos 
do Art.174 da Lei 6.404/76; e (vi) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, na 
forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; 5. DELIBERAÇÕES: Na 
sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação as matérias da ordem do dia, 
tendo o único Acionista da Companhia, deliberado sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto 
segue abaixo: (i) aprovar a redução do capital social integralizado da Companhia, considerado 
excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173 da Lei 6.404/76, de 
R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais) para R$ 49.340.912,00 (quarenta e nove 
milhões, trezentos e quarenta mil, novecentos e doze reais), uma redução, portanto, no valor de 
R$ 3.659.088,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil e oitenta e oito reais) com o 
cancelamento de R$ 3.659.088,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil e oitenta e 
oito reais)  ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas pela Companhia; (i.1) O 
montante equivalente às ações subscritas, integralizadas e canceladas em razão da redução de 
capital social ora aprovado será restituído ao Acionista, em moeda corrente nacional, no valor de 
R$ 3.659.088,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil e oitenta e oito reais); (i.2) A 
redução do capital social ora deliberada somente se tornará efetiva e o pagamento da restituição 
de capital ao Acionista somente será realizado, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data da publicação do extrato da presente ata, nos termos do Artigo 174 da Lei das 
Sociedades por Ações. (i.3) Condicionada à efetivação da redução de capital social ora deliberada e 
do pagamento da restituição de capital acima mencionada, o Acionista e a Companhia outorgam-se 
a mais ampla e geral quitação com relação à operação acima referida, para nada mais reclamarem 
um do outro sobre a redução ora deliberada, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto. (ii) 
Mediante a efetivação da redução de capital, com o cancelamento de ações deliberadas no item 
“i” acima, aprovar a alteração do caput Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará 
a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e totalmente integralizado, é de R$ 49.340.912,00 (quarenta e nove milhões, trezentos e 
quarenta mil, novecentos e doze reais), dividido em 49.340.912 (quarenta e nove milhões, trezentas 
e quarenta mil, novecentas e doze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente 
subscritas e integralizadas; (iii) Nos termos do previsto no art. 174 da Lei nº 6.404/76, o Acionista 
concorda que os efeitos das deliberações objeto da presente Ata ficarão suspensas, e somente se 
tornarão eficazes após decorridos o prazo legal de 60 (sessenta) dias contados da publicação da 
presente Ata, necessária para dar ciência da redução de capital a terceiros. (iv) A administração da 
Companhia fica autorizada a tomar as providências necessárias à efetivação da redução do capital 
ora aprovada, em especial aquelas previstas ao Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, 
bem como demais providências uma vez decorrido o prazo legal referido no item (iii) acima. (v) a 
lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da 
Lei das Sociedades por Ações. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, sem que se verificassem dissidências, protestos, 
propostas ou declaração de voto do acionista, e determinou que se lavrasse a presente Ata, a qual, 
após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes eletronicamente, nos termos 
da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e do artigo 36 da Instrução Normativa 
DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. ACIONISTA PRESENTE: Ventos de São Galvão Holding 
S.A. Maracanaú/CE, 12 de abril de 2022. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Presidente. Almerinda 
Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Ventos de São Galvão Holding S.A. - Acionista - 
Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, Diretor Presidente, CPF-ME 486.116.706-04 e Sérgio Armando 
Benevides Filho, Diretor sem designação específica, CPF-ME 492.446.203-91.
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7O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 14 de abril de 2022

EUA. A expectativa de vida nos Estados Unidos caiu quase dois anos em 2020, para cerca de 77 
anos de idade, em meio à pandemia de Covid-19, a maior queda em comparação com os outros 
21 países de alta renda, de acordo com um estudo global. As informações são da Agência Brasil.INTERNACIONAL

Estados Unidos: 
suspeito de ataque 
em metrô é preso

Frank James, o homem 
suspeito de abrir fogo 
dentro de um vagão do 
metrô do Brooklyn, em 
Nova York, foi preso na 
tarde desta quarta-feira 
(13) após passar um dia 
sendo procurado pela 
polícia norte-americana. A 
informação foi confirma-
da por três fontes policiais 
ao canal norte-americano 
CNN.

Segundo a emissora, 
o homem foi detido no 
bairro East Village, a mais 
de 7 km de distância do 
Brooklyn, onde o crime foi 
registrado.

O norte-americano de 
62 anos foi identificado 
pela polícia poucas horas 
após o ataque. Chaves de 
uma caminhonete alugada 
por ele foram encontra-
das na cena do crime e 
ele foi definido como um 
“homem perigoso” pelo 
Governo de Nova York.

Frank teria entrado no 
vagão com um colete ama-
relo similar ao de trabalha-
dores do metrô e colocado 
uma máscara de gás antes 
de abrir fogo contra pas-
sageiros. A motivação do 
ataque ainda não foi escla-
recida pela polícia.

Segundo o jornal The 
New York Post, James foi 

apontado pelos policiais 
como um homem proble-
mático, que havia chamado 
a atenção anteriormente 
por ter disseminado dis-
cursos de ódio e ameaças 
em vídeos contra o prefeito 
de Nova York, Eric Adams. 
O infrator, que alegou ser 
diagnosticado com doença 
mental, disse que estava in-
satisfeito com os serviços de 
saúde pública direcionados 
às pessoas com os mesmos 
problemas. Desde então, as 
autoridades passaram a mo-
nitorar as ações de James.

A Polícia de Nova York 
foi acionada para uma 
ocorrência de pessoa 
baleada por volta das 8h30 
no horário local (9h30 no 
horário de Brasília) em uma 
estação no Brooklyn locali-
zada na rua 36.

Chegando ao local, onde 
passam as linhas D, N e R 
do metrô de Nova York, 
eles foram informados por 
testemunhas de que um 
homem vestido com colete 
de construção verde, com 
uma calça cinza e uma 
máscara de gás entrou no 
metrô e teria acionado uma 
bomba de fumaça. Quando 
o veículo parou na estação, 
ele teria começado a atirar 
nas pessoas, aparentemente 
sem alvo definido.

O Ministério da Defe-
sa da Rússia afirmou nesta 
quarta (13) que mais de mil 
fuzileiros navais da Ucrânia, 
incluindo 162 oficiais, rende-
ram-se na cidade portuária 
de Mariupol, um dos princi-
pais símbolos do conflito que 
se desenrola no Leste Euro-
peu. A defesa ucraniana, por 
sua vez, nega ter informações 
sobre a rendição. O porto de 
Mariupol, o principal do mar 
de Azov, está em disputa há 
semanas, levando a cidade 
de 400 mil habitantes ao caos 
humanitário.

De localização estratégia, 
ela representa para as tropas 
de Vladimir Putin a possibili-
dade de construir uma ponte 
terrestre entre a península da 
Crimeia, anexada em 2014, 
e a região do Donbass, onde 
estão as duas autoproclama-
das repúblicas separatistas 
de maioria russa que Moscou 
reconheceu pouco antes de 
dar início à invasão -região 
onde, agora, as forças russas 
concentram seus efetivos.

A alegação da defesa rus-
sa não pôde ser confirmada 
de maneira independente. 
Jornalistas da agência de 
notícias Reuters no local re-
lataram ter visto chamas na 
usina siderúrgica de Azovs-
tal, criada na época soviéti-
ca, também em Mariupol, na 
noite de terça (12).

Munição
Uma publicação na página 

oficial dos fuzileiros navais 
ucranianos feita na segunda 
(11) dizia que eles estavam 
praticamente sem munição 
e que se preparavam para a 
batalha final, mas o conteú-
do foi depois desmentido por 
autoridades locais, segundo 
as quais a página havia sido 
hackeada anteriormente.

O governo de Mariupol 
afirma que cerca de 100 mil 
pessoas ainda aguardam para 
serem retiradas da cidade, 
alvo de intensos bombar-
deios. Mas nenhum corredor 
humanitário será aberto nes-
ta quarta, informou a vice-
-primeira-ministra da Ucrâ-
nia, Irina Verechchuk, em 
um aplicativo de mensagens.

Ela atribuiu a impossibi-
lidade da retirada de civis 
às ações russas, que, seguiu, 
“violam as normas do direi-
to internacional”, tornando 
a situação perigosa para a 
população. A política afir-
ma que em Zaporíjia, região 
central do país, tropas rus-
sas bloquearam a passagem 
de ônibus e, em Lugansk, 
no Donbass, violaram o ces-
sar-fogo. “Os ocupantes não 
conseguem controlar de ma-
neira efetiva seus homens”, 
ela disse.

Imagens de satélite divul-
gadas pela empresa america-
na Maxar Technologies mos-
tram centenas de veículos 
militares russos, incluindo 
tanques, blindados e artilha-
ria, posicionando-se no leste 

ucraniano, em uma estrada 
perto da vila de Vilkhuvatka, 
nos arredores de Kharkiv. Ao 
longo das últimas semanas, 
os próprios russos afirmaram 
que concentrariam tropas na 
porção leste.

Ataques
Em Kharkiv, ao menos sete 

pessoas teriam morrido e 22 
teriam ficado feridas após 
bombardeios que o governa-
dor Oleg Sinegubov atribui 
a Moscou. Ele afirmou que 
uma criança de 2 anos esta-
va entre as vítimas e que ao 
menos 53 ataques de artilha-
ria foram realizados contra a 
cidade ao longo do dia.

Na frente diplomática, 
Kiev se prepara para receber 
a visita dos presidentes da 
Polônia e dos países bálticos 
-Lituânia, Letônia e Estônia-, 
que terão um encontro com 
seu homólogo ucraniano, 
Volodimir Zelenski.

O líder lituano, Gitanas 
Nauseda, disse em uma men-
sagem no Twitter que o ob-
jetivo da visita era levar uma 
mensagem consistente de 
apoio político, mas também 
discutir maior assistência 
militar.

Crimes
Enquanto isso, Kiev segue 

acusando Moscou de prati-
car crimes de guerra e usar 
armas proibidas ou, ao me-
nos, criticadas em fóruns in-
ternacionais. Ao Parlamento 

da Estônia, Zelenski voltou 
a dizer que os russos têm 
usado munições de fósforo 
branco, tipo de arma similar 
às incendiárias, que causa 
graves ferimentos por quei-
mar a carne humana profun-
damente.

“O Exército russo está 
usando todos os tipos de ar-
tilharia, mísseis e bombas, 
em especial as de fósforo, 
contra distritos residenciais e 
infraestrutura civil; isso é ter-
rorismo contra a população 
civil”, disse o ucraniano, que 
semanalmente tem discursa-
do a parlamentares de dife-
rentes nações na tentativa de 
angariar apoio internacional.

A acusação também cres-
ce por parte dos fóruns in-
ternacionais. Em relatório 
divulgado nesta quarta, a 
Organização para Seguran-
ça e Cooperação na Euro-
pa (OSCE), que criou uma 
missão especial com 45 dos 
57 países-membros para 
monitorar o assunto, diz ter 
encontrado evidências de 
crimes de guerra e crimes 
contra a humanidade.

A OSCE menciona, en-
tre outros, o ataque a uma 
maternidade de Mariupol 
em 9 de março e o ataque 
a um teatro da mesma ci-
dade que servia de abrigo 
para deslocados internos 
do conflito uma sema-
na depois como crimes de 
guerra evidentes, ainda que 
Moscou negue atacar civis.

Rússia: mais de mil soldados 
da Ucrânia se renderam
Ministério da Defesa da Rússia afirmou que mais de mil fuzileiros navais da 
Ucrânia, incluindo 162 oficiais, renderam-se na cidade portuária de Mariupol

Convocação
Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Docas do Ceará convidados 
a participar da reunião da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na 
modalidade semipresencial, a ser realizada às 14 h do dia 25.04.2022, em sua 
sede social, na Praça Amigos da Marinha, s/nº, Mucuripe, em Fortaleza, Estado 
do Ceará, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
I- Exame e votação do Relatório de Administração e das Demonstrações 
Financeiras, relativas ao exercício de 2021;
II- Destinação do Resultado do Exercício de 2021;
III - Eleição de membros do Conselho de Administração;
IV - Eleição de membro do Conselho Fiscal;
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
V - Fixação da Remuneração dos Administradores e dos membros do conselho 
fiscal e do comitê de auditoria;
VI – Homologação do aumento de capital social deliberado na 134ª AGE, 
realizada em 29/09/2021e consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social 
da CDC.
Considerando que a Assembleia Geral ocorrerá na forma semipresencial, por 
meio do link a ser informado por mensagem eletrônica, deverão ser enviados 
os documentos de designação ou delegação para o endereço eletrônico 
gabprecdc@gmail.com. Os documentos relacionados às matérias a serem 
examinadas e deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa, assim como 
no site oficial da Companhia Docas do Ceará (www.docasdoceara.com.br). De 
acordo com art. 4º, da IN DREI nº 79/2020, a Assembleia será integralmente 
gravada e ficará arquivada na sede da Companhia Docas do Ceará.

Fortaleza, 21 de março de 2022
Fábio Lavor Teixeira

Presidente do Conselho de Administração

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

COMPANHIA 
DOCAS DO 
CEARÁ
NIRE nº 
23300003144

MINISTÉRIO DA 
INFRAESTRUTURA

PODER JUDICIÁRIO
PROCESSO Nº: 0800083-70.2022.4.05.8104 - DESAPROPRIAÇÃO 
AUTOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
REU: ERASMO CARLOS ALVES DA COSTA  
TERCEIRO INTERESSADO: MUNICIPIO DE CRATEUS e outro  
22ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO: 10 DIAS.
FINALIDADE: IIntimar terceiros interessados, que se encontrem em lugar incerto e 
não sabido, acerca da desapropriação do imóvel descrito abaixo, para, no prazo de 
10 (dez) dias, impugnarem a titularidade da área desapropriada ou requererem o 
que de direito, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: AFAS 027 (Distrito de Assis), situado no Município de 
Crateús/CE, com área de 240,00m², limitando-se ao Norte com Rua José Cursino de 
Barros, ao Sul com Patrimônio da Igreja Nossa Senhora da Saúde, ao Leste com Antonio 
Rodrigues de Morais (AFAS-028) e ao Oeste com José Wilson Oliveira Costa (AFAS-026).
INDENIZAÇÃO PROPOSTA: Reassentamento em outro imóvel composto de uma 
casa de alvenaria medindo 100m² ou pagamento da quantia de R$ 28.624,04, pelo 
terreno e por suas benfeitorias.
SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária do Ceará - 22ª Vara, sediada no endereço: Rua 
Sargento Hermínio, s/n - BR 22, KM 0, Venâncios, Crateús/CE, CEP Nº: 63.700-000. 
Este Juízo funciona com expediente no horário de 9 às 18 h de segunda a sexta-feira..
Crateús, data da assinatura eletrônica.

DANIEL GUERRA ALVES
JUIZ FEDERAL DA 22ª VF/SJCE

Processo: 0800083-70.2022.4.05.8104 
Assinado eletronicamente por: 
DANIEL GUERRA ALVES - Magistrado 
Data e hora da assinatura: 01/04/2022 14:52:30 
Identificador: 4058104.24925474 
Para conferência da autenticidade do documento:
https://pje.jfce.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PACATUBA . Edital de loteamento. Elinalva Henrique da Silva, Oficial 
Registradora do Cartório Elinalva Henrique na forma da lei; FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados em cumprimento ao 
que dispõe o artigo 19, da lei n° 6.766, de 19/12/1979, que por parte da BS Parc Pacatuba Empreendimento Imobiliário 
Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° CNPJ nº 38.730.525/0001-55, sediada na com sede 
nesta Capital, na Av. Desembargador Moreira, nº. 1.300, Sala 1318, Torre Sul, Bairro: Aldeota, CEP: 60.170-0002, que foram 
depositados desta Serventia sob o protocolo nº. 22135, situada na Rua Raimundo Siqueira, 1919, Bairro Centro, PACATUBA/CE, 
CEP.:61801-245, requerimento memoriais, plantas e demais documentos exigidos pela lei mencionada, para fins de registro do 
loteamento denominado “BS PARC”, desta cidade, objeto do processo de alvará nº. 001/2022 aprovado em definitivo, constando, 
inclusive, Termo de Ajuste de Conduta com a devida constituição de hipoteca para o Município de Pacatuba/CE. Matrícula do 
terreno: Nº 1158 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Pacatuba-CE. Área da Gleba: 331.918,32m²; Área a 
ser parcelada: 331.918,32m²; Área total administrativa: 452,77m²; Área Loteada residencial Unifamiliar: 178.267,19m²; Área 
destinada a ETE: 1.565,15m²; Área do terreno do Clube House: 3.008,29m²; Área total loteada: 183.293,40m². Número de Lotes: 
Lotes residenciais Unifamiliar: 861 und.; Lotes administrativos: 2 und.; Lote de E.T.E.: 1 unid.; Número de lotes Clube House: 1 und. 
Área dos Lotes Residenciais De 175,18m² a 533,16m². Área dos Lotes Administrativos De 127,75m² e 325,02m². Área do Lote de 
E.T.E. 1.565,15m². Área do Lote De Club House 3.008,29m² DESCRIÇÃO DO LOTEAMENTO: ÁREA DE FUNDO DE TERRAS;ÁREA 
INSTITUCIONAL; ÁREA VERDE-01; ÁREA VERDE-02; ÁREA VERDE-03; ÁREA VERDE-04; ÁREA VERDE-05; ÁREA VERDE-06; 
ÁREA VERDE-07; ÁREA VERDE-08; ÁREA VERDE-09; ÁREA VERDE-10; ÁREA VERDE-11; ÁREA VERDE-12; ÁREA VERDE-13; 
ÁREA VERDE-14; ÁREA VERDE-15; ÁREA VERDE-16; ÁREA VERDE-17; ÁREA VERDE-18; ÁREA VERDE-19; ÁREA VERDE-20; 
ÁREA VERDE-21; ÁREA VERDE-22; ÁREA VERDE-23; ÁREA VERDE-24; ÁREA VERDE-25; ÁREA VERDE-26; ÁREA VERDE-27; 
ÁREA VERDE-28; ÁREA VERDE-29; ÁREA ADMINISTRATIVA-01; ÁREA ADMINISTRATIVA-02; ÁREA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE 
ESGOSTO; ÁREA DE LAZER (CLUB HOUSE); QUADRAS/LOTES DO LOTEAMENTO BS PARC PACATUBA: QUADRA 01 – Composta 
de 15 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 02 – Composta de 16 lotes a seguir caracterizados: QUADRA 03 – Composta de 
47 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 04 – Composta de 16 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 05 – Composta de 18 
lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 06 – Composta de 30 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 07 – Composta de 31 lotes 
a seguir caracterizados:  QUADRA 08 – Composta de 48 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 09 – Composta de 18 lotes a 
seguir caracterizados:  QUADRA 10 – Composta de 29 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 11 – Composta de 29 lotes a seguir 
caracterizados:; QUADRA 12 – Composta de 41 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 13 – Composta de 25 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 14 – Composta de 27 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 15 – Composta de 27 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 16 – Composta de 27 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 17 – Composta de 23 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 18 – Composta de 25 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 19 – Composta de 25 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 20 – Composta de 36 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 21 – Composta de 19 lotes a seguir 
caracterizados:; QUADRA 22 – Composta de 19 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 23 – Composta de 38 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 24 – Composta de 38 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 25 – Composta de 21 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 26 – Composta de 19 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 27 – Composta de 64 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 28 – Composta de 07 lotes a seguir caracterizados:  
QUADRA 29 – Composta de 57 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 30 
– Composta de 10 lotes a seguir caracterizados. A referida área do objeto 
do presente edital o constante que esta matriculada sob o n° 1158 desta 
serventia, as exigências, dispensas, proibições e ressalvas, inclusive a 
indicação para cada lote contidas no memorial, ficarão fazendo parte 
integrante do registro que serão lançadas no seu respectivo campo. Havendo 
impugnações, estas deverão ser apresentadas nesta serventia, durante o 
expediente, dentro do prazo de quinze dias, contados da terceira e última 
publicação deste jornal local, e não havendo, será feito o imediato o registro. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Aos 08 de Abril 
de 2022. Oficial Registrador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente do SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM ÓPTICAS E DOS 
TRABALHADORES EM LABORATÓRIOS DE SERVIÇOS ÓPTICOS E NAS INDUSTRIAS/FABRICAÇÃO  DE MATERIAIS 
ÓPTICOS E DERIVADOS DO ESTADO DO CEARÁ – SINTOICE. No uso de suas atribuições estatutárias, convoca os 
trabalhadores, empregados nas Empresas citadas abaixo, associados ou não, interessados, para uma ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA (AGO), a se realizar na Empresa:DSM PROD. ÓPTICOS LTDA e OTÍLIA MARIA SALES DE OLIVEIRA 
no endereço: Rua Barão do Rio Branco, 2040  em: 27/04/2022 às 12:45hs,Empresa: OPTO ANTI REFLEXO EM LENTES 
LTDA. Na Rua Barão do Rio Branco,2250 – Centro, em 27/04/2022 ás 15:00hs,Empresa:UNILAB IND. E COM. DE 
PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS S/A. no endereço; Rodovia BR-116, Nº 2555, Km. 06 galpão 13- Messejana, em 20/04/22 
ás 13:30hs. MULTIÓPTICA DISTRIBUIDORA LTDA. No endereço BR-116 Nº 2555-modulo-12 Km-6 – Messejana  em: 
26/04/2022 ás 13:30hs,Empresa:INBRASOL IND.E COM. DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA no endereço: Av. João Pessoa, 
nº 4633 A  – Fortaleza – CE, em: 29/04/2022 às 11:00 hs, Empresa: TEC LAB LABORATÓRIO ÓPTICO LTDA no endereço 
Rua Barão do Rio Branco,1236,em 27/04/2022 às 08:30 hs, Empresa:DI POLY IND. E COM. DE ÓCULOS LTDA, no endereço: 
Rua Antônio Rocha, 535 – Jardim das Oliveiras em: 28/04/2022 às 17:00 hs, em 1ª convocação e não havendo quórum, 
meia hora depois em 2ª convocação com qualquer número de presentes, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: a) Discutir, elaborar e aprovar pauta de reivindicações a ser encaminhada a representação patronal com vistas a 
celebrar Acordo Coletivo de Trabalho para  2022; b) Votar autorização para Diretoria do Sindicato negociar, firmar Acordo 
e, caso se frustre as negociações, instaurar processo de Dissídio Coletivo; c) Deliberar sobre fixação, e contribuição 
negocial ou assistencial, a favor do Sindicato, fixando seu valor ou percentual, a ser descontado de todos os trabalhadores 
da categoria, nos exatos termos do Artigo 513, Letra E, da CLT.
 Fortaleza/CE,14 de abril de 2022. JOSÉ MARIA FERREIRA DA SILVA – PRESIDENTE - SINTOICE

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação. A Prefeitura 
Municipal de Cariús torna público a Prorrogação do Pregão Presencial N° 2022.03.29.01, para 
Contratação de empresa apta a prestar os serviços referente a licença de uso de sistema 
informatizado de Folha de Pagamento, Licitação, Patrimônio, Contabilidade, Tributos, 
Almoxarifado, Nota Fiscal Eletrônica e Portal da Transparência em Atendimento à Lei de 
Acesso à Informação (E-Sic e Ouvidoria), junto a Prefeitura Municipal de Cariús. Onde se lê: 
com data de abertura para o dia 14 de abril de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal 
de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Leia-se: com data de abertura para o dia 18 de 
abril de 2022, às 13:30h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, 
Esplanada. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 13 de abril de 2022. 
Francisco Edideus dos Santos Santana – Pregoeiro Oficial.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 0
C

B8
-1

6F
D

-E
FD

6-
5A

4B
.

Anonymous
Rectangle


Anonymous
Free text
O ESTADO DIGITAL



Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2022, lavrada em forma 
de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. VENTOS DE SANTO ELOY 
HOLDING S.A - CNPJ/MF 13.319.286/0001-14 - NIRE 23300030834. 1. DATA, HORA E LOCAL 
DA ASSEMBLEIA: 12 de abril de 2022, às 13h30min, na sede social da Ventos de Santo Eloy 
Holding S.A. (“Companhia”) com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 10.800, sala 
21, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do comparecimento do único acionista 
da Companhia, representando 100% (cem por cento) de seu capital social, Salus Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia (“Acionista”), conforme assinaturas apostas no Livro 
de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. MESA: os 
trabalhos foram presididos Sr. Eugenio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela Sra. Almerinda 
Benevides Leite Barbosa Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre as seguintes matérias: (i) 
proposta de redução do capital social da Companhia em R$ 4.045.648,00 (quatro milhões, quarenta 
e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais); (ii) cancelamento de 4.045.648 (quatro milhões, 
quarenta e cinco mil, seiscentas e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, no valor de R$ 4.045.648,00 (quatro milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta 
e oito reais), das quais 4.006.648 (quatro milhões, seis mil, seiscentos e quarenta e oito), no valor 
de R$ 4.006.648,00 (quatro milhões, seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais) são subscritas e 
integralizadas pelo Acionista e 39.000 (trinta e nove mil), no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil 
reais), são subscritas e  não integralizadas pelo Acionista, em decorrência da proposta de redução 
do capital referida no item (i); (iii) se aprovados os itens (i) e (ii), a consequente alteração do Artigo 
4º do Estatuto Social da Companhia; (iv) autorização para a administração da Companhia tomar 
as providências necessárias à efetivação das deliberações tomadas; (v) suspensão da Assembleia 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do extrato da presente ata, nos termos 
do Art.174 da Lei 6.404/76; e (vi) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, na 
forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; 5. DELIBERAÇÕES: Na 
sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação as matérias da ordem do dia, 
tendo o único Acionista da Companhia, deliberado sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto 
segue abaixo: (i) aprovar a redução do capital social integralizado da Companhia, considerado 
excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173 da Lei 6.404/76, de R$ 
53.821.835,00 (cinquenta e três milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e cinco 
reais) para R$ 49.776.187,00 (quarenta e nove milhões, setecentos e setenta e seis mil, cento e 
oitenta e sete reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 4.045.648,00 (quatro milhões, quarenta 
e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais), com o cancelamento de 4.045.648 (quatro milhões, 
quarenta e cinco mil, seiscentas e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, emitidas pela Companhia; (i.1) O montante equivalente às ações subscritas, integralizadas 
e canceladas em razão da redução de capital social ora aprovado será restituído ao Acionista, 
em moeda corrente nacional, no valor de R$ 4.006.648,00 (quatro milhões, seis mil, seiscentos e 
quarenta e oito reais). (i.2) A redução do capital social ora deliberada somente se tornará efetiva e o 
pagamento da restituição de capital ao Acionista somente será realizado, após o decurso do prazo 
de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do extrato da presente ata, nos termos do 
Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. (i.3) Condicionada à efetivação da redução de capital 
social ora deliberada e do pagamento da restituição de capital acima mencionada, o Acionista e a 
Companhia outorgam-se a mais ampla e geral quitação com relação à operação acima referida, 
para nada mais reclamarem um do outro sobre a redução ora deliberada, a qualquer tempo e 
sob qualquer pretexto. (ii) Mediante a efetivação da redução de capital, com o cancelamento de 
ações deliberadas no item “i” acima, aprovar a alteração do caput Artigo 4º do Estatuto Social da 
Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e totalmente integralizado, é de R$ 49.776.187,00 (quarenta e 
nove milhões, setecentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais), dividido em 49.776.187 
(quarenta e nove milhões, setecentas e setenta e seis mil, cento e oitenta e sete) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. (iii) Nos termos do previsto 
no art. 174 da Lei nº 6.404/76, o Acionista concorda que os efeitos das deliberações objeto da 
presente Ata ficarão suspensas, e somente se tornarão eficazes após decorridos o prazo legal de 
60 (sessenta) dias contados da publicação da presente Ata, necessária para dar ciência da redução 
de capital a terceiros. (iv) A administração da Companhia fica autorizada a tomar as providências 
necessárias à efetivação da redução do capital ora aprovada, em especial aquelas previstas ao 
Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, bem como demais providências uma vez decorrido o 
prazo legal referido no item (iii) acima. (v) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, 
na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 6. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, sem 
que se verificassem dissidências, protestos, propostas ou declaração de voto do acionista, e 
determinou que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por 
todos os presentes eletronicamente, nos termos da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto 
de 2001 e do artigo 36 da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. ACIONISTA 
PRESENTE: Salus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, por sua vez rep. por 
administradores Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - CPF 486.116.706-04 e Roberto Carneiro Gurgel 
Nogueira - CPF 438.678.477-20 12 de abril de 2022. Mesa: Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - 
Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Acionista: SALUS FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - Rep. por sua gestora LUME 
INVESTIMENTOS LTDA. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Administrador - CPF: 486.116.706-04 
- Roberto Carneiro Gurgel Nogueira - Administrador - CPF: 438.678.477-20.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2022, lavrada em forma 
de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. VENTOS DE SÃO GALVÃO 
HOLDING S.A - CNPJ/MF 13.314.410/0001-59 - NIRE 23300030729. 1. DATA, HORA E LOCAL 
DA ASSEMBLEIA: 12 de abril de 2022, às 14h00min, na sede social da Ventos de São Galvão 
Holding S.A. (“Companhia”) com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 10.800, sala 
16, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do comparecimento do único 
acionista da Companhia, representando 100% (cem por cento) de seu capital social, Salus Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia (“Acionista”), conforme assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. 
MESA: os trabalhos foram presididos Sr. Eugenio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela 
Sra. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre as seguintes 
matérias: (i) proposta de redução do capital social da Companhia em R$ 3.879.486,00 (três milhões, 
oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais); (ii) cancelamento de 3.879.486 
(três milhões, oitocentas e setenta e nove mil, quatrocentas e oitenta e seis) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, no valor de R$ 3.879.486,00 (três milhões, oitocentos e setenta 
e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), das quais 3.840.486 (três milhões, oitocentas e 
quarenta mil, quatrocentas e oitenta e seis), no valor de R$ 3.840.486,00 (três milhões, oitocentos 
e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) são subscritas e integralizadas pelo Acionista 
e 39.000 (trinta e nove mil), no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), são subscritas 
e não integralizadas pelo Acionista, em decorrência da proposta de redução do capital referida 
no item (i); (iii) se aprovados os itens (i) e (ii), a consequente alteração do Artigo 4º do Estatuto 
Social da Companhia; (iv) autorização para a administração da Companhia tomar as providências 
necessárias à efetivação das deliberações tomadas; (v) suspensão da Assembleia pelo prazo de 
60 (sessenta) dias, contados da publicação do extrato da presente ata, nos termos do Art.174 da 
Lei 6.404/76; e (vi) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, na forma prevista 
pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; 5. DELIBERAÇÕES: Na sequência, o Sr. 
Presidente colocou em discussão e posterior votação as matérias da ordem do dia, tendo o único 
Acionista da Companhia, deliberado sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue abaixo: 
(i) aprovar a redução do capital social integralizado da Companhia, considerado excessivo em 
relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173 da Lei 6.404/76, de R$ 53.293.221,00 
(cinquenta e três milhões, duzentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e um reais) para R$ 
49.413.735,00 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e  treze mil, setecentos e trinta e cinco 
reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 3.879.486,00 (três milhões, oitocentos e setenta 
e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) com o cancelamento de 3.879.486 (três milhões, 
oitocentas e setenta e nove mil, quatrocentas e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, emitidas pela Companhia; (i.1) O montante equivalente às ações subscritas, 
integralizadas e canceladas em razão da redução de capital social ora aprovado será restituído 
ao Acionista, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 3.840.486,00 (três milhões, oitocentos 
e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais); (i.2) A redução do capital social ora deliberada 
somente se tornará efetiva e o pagamento da restituição de capital ao Acionista somente será 
realizado, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do extrato 
da presente ata, nos termos do Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. (i.3) Condicionada 
à efetivação da redução de capital social ora deliberada e do pagamento da restituição de capital 
acima mencionada, o Acionista e a Companhia outorgam-se a mais ampla e geral quitação com 
relação à operação acima referida, para nada mais reclamarem um do outro sobre a redução ora 
deliberada, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto. (ii) Mediante a efetivação da redução de 
capital, com o cancelamento de ações deliberadas no item “i” acima, aprovar a alteração do caput 
Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e totalmente integralizado, é de R$ 
49.413.735,00 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e treze mil, setecentos e trinta e cinco reais), 
dividido em 49.413.735 (quarenta e nove milhões, quatrocentas e treze mil, setecentas e trinta e 
cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e  integralizadas. 
(iii) Nos termos do previsto no art. 174 da Lei nº 6.404/76, o Acionista concorda que os efeitos 
das deliberações objeto da presente Ata ficarão suspensas, e somente se tornarão eficazes após 
decorridos o prazo legal de 60 (sessenta) dias contados da publicação da presente Ata, necessária 
para dar ciência da redução de capital a terceiros. (iv) A administração da Companhia fica 
autorizada a tomar as providências necessárias à efetivação da redução do capital ora aprovada, 
em especial aquelas previstas ao Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, bem como demais 
providências uma vez decorrido o prazo legal referido no item (iii) acima. (v) a lavratura da ata desta 
Assembleia na forma de sumário, na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por 
Ações. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da 
Assembleia Geral, sem que se verificassem dissidências, protestos, propostas ou declaração de 
voto do acionista, e determinou que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, 
foi assinada por todos os presentes eletronicamente, nos termos da Medida Provisória 2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001 e do artigo 36 da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 
2020. ACIONISTA PRESENTE: Salus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, rep. 
por administradores Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - CPF 486.116.706-04 e Roberto Carneiro 
Gurgel Nogueira - CPF 438.678.477-20. Maracanaú/CE, 12 de abril de 2022. Mesa: Eugênio Pacelli 
Mendonça Dupin - Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Acionista:  
SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - Rep. por sua 
gestora LUME INVESTIMENTOS LTDA. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Administrador - CPF: 
486.116.706-04 - Roberto Carneiro Gurgel Nogueira - Administrador - CPF: 438.678.477-20.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPAMI – COOPERATIVA DE PESCA, 

AGRICULTURA E AQUICULTURA MARINHA DE ICAPUÍ LTDA
CNPJ: 18.423.782/0001-37

O Diretor Presidente da COOPAMI – COOPERATIVA DE PESCA, AGRICULTURA E AQUI-
CULTURA MARINHA DE ICAPUÍ LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o Esta-
tuto Social, convoca todos os cooperados e cooperadas para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, que realizar-se-á no dia 28 de Abril de 2022, na sede da COOPAMI, situ-
ada à Vila Barra Grande, S/N, Centro, CEP: 62.810-000, Icapuí – Ceará. A Assembleia 
Geral ocorrerá em primeira convocação às 08:00 horas com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados; em segunda convocação, às 09:00 horas com a presença de 
metade mais um dos cooperados; e, em terceira e última convocação, às 10:00 horas, 
com no mínimo 10 (dez) cooperados aptos a votar. Será deliberada acerca da seguinte 
ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de contas do órgão de administração, compreenden-
do Relatório de Gestão do ano de 2021, Balanço patrimonial de 2021, Demonstração 
do resultado apurado em 2021,Plano das atividades da cooperativa para o exercício 
2021 e o parecer do conselho Fiscal; 2 – Destinação das sobras apuradas ou rateio 
das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das des-
pesas da sociedade; 3 – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 4 – Outros 
assuntos de caráter não deliberativo. Icapuí – CE, 14 de Abril de 2022

JOSÉ MAILSON DA COSTA
PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA 

COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE – COOPAIS – inscrita no 
CNPJ sob o Nº 36.446.087/0001-72 – NIRE: 23400018381 - EDITAL DE  CONVOCAÇÃO - 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA - Pelo  presente Edital de Convocação o 
Presidente da COOPAIS, no uso de suas atribuições  Estatutárias, convoca os senhores e senhoras 
cooperados(a) em condições de votar,  em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRADINARIA, 
a realiza-se no dia 14 de  Abril de 2022, em 1ª Convocação às 10h00min com dois terços dos 
cooperados  presentes; em 2ª convocação às 11h00min com metade mais um dos cooperados; e 
em  3ª e última convocação às 12h00min com no mínimo 50 (cinquenta) cooperados ou, no  
mínimo 20%(vinte por cento) do total de cooperados prevalecendo o menor número, na  sede da 
COOPERATIVA, situada na Rua Osvaldo Cruz, 01 – Sala 1707 – Bairro  Meireles, CEP: 60.125-150 
– Fortaleza – CE. Para deliberarem sobre a seguinte  ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de Contas dos 
Órgãos de Administração relativas ao  exercício encerrado em 31/12/2021, com Parecer do Conselho 
Fiscal, compreendendo:  relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, e Demonstração das Sobras ou 
Perdas; 2 – Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas do Exercício encerrado; 3 – Eleição dos  
Membros para o Conselho Fiscal da cooperativa, sendo três efetivos e três suplentes,  todos com 
mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023; 4 – Fixação dos Honorários para 
os membros do Conselho de Administração e dos  membros do Conselho Fiscal; 5 – Eleição dos Novos 
Membros para o Conselho de  Administração.; - 6 – Reforma do Estatuto Social e do Regimento Interno 
com base no  art. 36, §1º, inciso I, do referido Instrumento. Para efeito de cálculo de quórum o número 
de  cooperados aptos a votar é de 566. Fortaleza - CE, 28 de Abril de 2022. 

Euclides Pinto da Frota Neto 
Presidente

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18291 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JURACY DE SABOYA SIMÕES FERREIRA e THAIS FROTA MELO;
Edital n° 18292 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FLAVIO LIMA ALVES e FLAVIA FERREIRA DE LIMA;
Edital n° 18293 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDGLEISSON DE SOUZA QUINTINO e GERCIANA CAETANO DE OLIVEIRA;
Edital n° 18294 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CANDISON DO NASCIMENTO MELO e MARIA LEIDIANE ARAUJO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 13/04/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

AV. ABOLIÇÃO, 3220 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30764 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LENDERSON MORAIS DE ABREU e RAQUEL DE OLIVEIRA CRUZ;
Edital n° 30765 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ANDERSON GOMES RIBEIRO e DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA;
Edital n° 30766 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO BATISTA TORRES DE MELO FILHO e MARIANE LOPES DA SILVA;
Edital n° 30767 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WILTON OLIVEIRA SODRÉ e ELLEN KARINE NORONHA NUNES;
Edital n° 30768 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO FERNANDO SERRANO SOUTO e MAYARA MATOS BARBOSA;
Edital n° 30769 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DOUGLAS QUEIROZ SAMPAIO e ADRIANA BARROSO BRAZ;
Edital n° 30770 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WALLACE BAIMA GUERRA e AMANDA MARQUES ARAUJO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

 EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam os Senhores Acionistas convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária que se realizará às 10:00 horas do dia 29 de abril de 2022, na sede social 
desta Empresa, situada à Av. dos Expedicionários, 5677, 5677A, Vila União, nesta 
Capital, para deliberar acerca dos seguintes assuntos:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
a) Apreciar as contas dos Administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras de 31/12/2021;
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição 
de dividendos;
c) Eleger os membros do Conselho Fiscal e suplentes;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
a) Examinar proposta de aumento de capital mediante incorporação de reservas 
e consequente alteração do art. 5° do Estatuto Social;
b) Outros assuntos de interesse do colegiado.           

Se não houver “quorum” para instalação e deliberação da Assembleia em primeira 
convocação, fica, desde logo, formalizada a segunda convocação para 01(uma) hora 
depois, no mesmo local e data.

Fortaleza, 07 de abril de 2022.

Renato César Pereira Lima
Presidente do Conselho de Administração    
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Frank James, o homem 
suspeito de abrir fogo den-

tro de um vagão do me-
trô do Brooklyn, em Nova 
York, foi preso na tarde 
desta quarta-feira (13) após 
passar um dia sendo procu-
rado pela polícia norte-a-
mericana. A informação foi 
confirmada por três fontes 
policiais ao canal norte-a-
mericano CNN.

Segundo a emissora, o 
homem foi detido no bairro 
East Village, a mais de 7 km 
de distância do Brooklyn, 
onde o crime foi registrado.

O norte-americano de 62 
anos foi identificado pela 
polícia poucas horas após o 
ataque. Chaves de uma cami-
nhonete alugada por ele fo-

ram encontradas na cena do 
crime e ele foi definido como 
um “homem perigoso” pelo 
Governo de Nova York.

Frank teria entrado no va-
gão com um colete amarelo 
similar ao de trabalhadores do 
metrô e colocado uma másca-
ra de gás antes de abrir fogo 
contra passageiros. A moti-

vação do ataque ainda não foi 
esclarecida pela polícia.

Segundo o jornal The New 
York Post, James foi apontado 
pelos policiais como um ho-
mem problemático, que havia 
chamado a atenção anterior-
mente por ter disseminado 
discursos de ódio e ameaças 
em vídeos contra o prefeito de 

Nova York, Eric Adams. O in-
frator, que alegou ser diagnos-
ticado com doença mental, 
disse que estava insatisfeito 
com os serviços de saúde pú-
blica direcionados às pessoas 
com os mesmos problemas. 
Desde então, as autorida-
des passaram a monitorar as 
ações de James.

13O ESTADO DIGITAL  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 14 de abril de 2022 INTERNACIONAL

Estados Unidos: 
suspeito de 
ataque em 
metrô é preso
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