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Jumper! Profissões e Idiomas inaugura 
sua primeira unidade em Fortaleza

kelton@oestadoce.com.br

CineMaterna do RioMar Kennedy exibe “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”. Nesta 
terça-feira, dia 17 de maio, às 14h, o CineMaterna irá realizar a exibição do filme “Doutor Estranho no 
Multiverso da Loucura”, no RioMar Kennedy.  As sessões são voltadas para mamães com bebês de até 
18 meses e tem como objetivo proporcionar um ambiente acolhedor e preparado para esse público. 
Na sala de cinema o volume do som é reduzido – para os pequenos não se assustarem – há trocado-
res de fraldas que ficam no espaço, o ar condicionado é suave e o ambiente é levemente iluminado. 
Ainda tem uma equipe de facilitadoras, também mães, para receber, conduzir e auxiliar às famílias.

Com uma proposta educa-
tiva integradora consolidada, 
o Sesc Ceará celebra este ano, 
20 anos de implementação 
do projeto Sesc Ler no Esta-
do, presente nos municípios 
de Aracati, Crateús, Ibiapina, 
Quixeramobim e São Gonça-
lo do Amarante. Para home-
nagear a história de sucesso 
dos Centros Educacionais, 
a Instituição realiza uma ce-
rimônia de aniversário nes-
ta quarta-feira, 18, às 19h, 
na quadra esportiva do Sesc 
Ler Quixeramobim. O even-
to irá contar com a presen-
ça do presidente do Sistema 
Fecomércio-CE, Luiz Gastão 
Bittencourt, diretores e co-
laboradores da Instituição e 
autoridades locais.  

Instaurado no Brasil em 
1999, pelo Departamento 
Nacional do Sesc, o Sesc Ler 
teve início no Ceará entre o 
ano de 2001 e 2002 com a 
aplicação de modelos de edu-
cação para alfabetização de 
Jovens e Adultos de forma 
gratuita, juntamente com a 
promoção de atividades do 
Sesc nas áreas de cultura, es-
porte, lazer e saúde. No total, 
o Sesc Ler conta com uma 
média histórica de mais de 
70 mil pessoas atendidas no 
Ceará nesses 20 anos. 

“Os Centros Educacionais 
nasceram com o propósito 
de alinhar um trabalho de 
excelência pedagógica com a 
programação interdisciplinar 
do Sesc para a formação ética 
e cidadã de forma integrada. 
Tudo isso pensado de acordo 
com a realidade sociocultural 
de cada aluno e a comunida-
de em que está inserido”, afir-
ma Leni Oliveira, Gerente de 
Educação do Sesc Ceará.  

Cada uma das unidades 
instaladas nos municípios ce-
arenses faz parte de um mo-
delo padrão composto por 
três salas de aula, sala multi 
eventos, bibliotecas, sala de 
leitura, cozinha, refeitório 
e campo de futebol, quadra 
coberta, dentre outros. Sob o 
conceito abrangente de Edu-
cação, o Sesc Ler promove 
educação por inteiro, che-
gando a toda a sociedade por 
meio do Programa de Com-
prometimento e Gratuidade 
(PCG) do Sesc.  

Inserido nesse trabalho 

também acontece o Projeto 
Criar Sesc, dando condições 
para que a criança desenvol-
va hábitos, atitudes de ci-
dadania e habilidades para 
aprimorar a capacidade de 
ler, interpretar, para poder 
opinar, criticar, interagir e 
etc; o Futsal Sesc e Sesc Ati-
vo, que oferecem atividades 
esportivas de qualidade e 
gratuita como futsal e ka-
ratê, proporcionado acesso 
ao esporte para alunos de 
escolas públicas e de perfil 
baixa renda; além de alcan-
çar jovens, adultos e idosos 
através da EJA.

Dentro do contexto edu-
cacional são ofertadas ativi-
dades de nutrição nas ações 
de EJA e Criar Sesc que fa-
zem a diferença na vida dos 
educandos, a partir da oferta 

de refeições e lanches para 
os alunos de forma gratuita, 
acompanhada pelo serviço 
de nutrição do Sesc Ceará.  

Os Centros Educacionais 
desenvolvem estratégias de 
educação numa perspecti-
va ampla, que comporta a 
diversidade de projetos vol-
tados para a cidadania, tra-
balho, saúde, meio ambien-
te, comunicação, cultura, 
qualificação profissional, 
maximizando o potencial 
do Projeto Sesc Ler. 

“Atento às necessidades 
da sociedade, o Sesc cum-
pre o seu papel social tendo 
a educação como pilar para 
possibilitar a transforma-
ção de vidas. Participei da 
implementação das unida-
des do Sesc Ler no Ceará e 
é com grande felicidade que 

vejo essa trajetória de suces-
so na comemoração dos 20 
anos. Um legado que contri-
bui para minimizar o déficit 
educacional em diferentes 
regiões do Estado, amplian-
do o acesso não só ao ensino, 
mas também à programação 
esportiva, artística e cultu-
ral, ao atendimento à saúde, 
à qualificação profissional 
e à formação de cidadania”, 
pontua Luiz Gastão. 

PROJETO SESC LER PROJETO SESC LER 
COMPLETA 20 ANOS COMPLETA 20 ANOS 

DE ATIVIDADESDE ATIVIDADES
Sob o conceito abrangente de educação, o Sesc Ler está presente nos municípios

de Aracati, Crateús, Ibiapina, Quixeramobim e São Gonçalo do Amarante 

  
Sesc Ler 20 anos. Data: 18/05, 
às 19h. Local: Quadra esportiva 
– Sesc Ler Quixeramobim (R. 
14 de Agosto, s/n - Centro, 
Quixeramobim). Apresentação 
musical: Azanias Henrique

Sumitomo Chemical Brasil 
Indústria Química S.A.

CNPJ/ME nº 07.467.822/0001-26 – NIRE 23.300.010.868
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de abril de 2022

A Assembleia Geral Extraordinária da Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. (“Com-
panhia”), instalada com a presença da acionista representando a totalidade do capital social, inde-
pendentemente de convocação, presidida pelo Sr. Luiz Gomes Lara e secretariada pela Sra. Maria 
Izabel Araújo dos Reis, realizou-se às 09:00 horas do dia 01 de abril de 2022, na sede social, na 
Avenida Parque Sul, 2.138, I Distrito Industrial, CEP 61939-000, em Maracanaú, Estado do Ceará. Na 
conformidade da Ordem do Dia e estando presentes à assembleia os diretores da Companhia e os 
representantes da empresa especializada abaixo mencionada, as seguintes deliberações foram 
tomadas, pela única acionista: (a) aprovar, em todos os seus termos e condições, o “Protocolo e 
Justificação de Incorporação da Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda. pela 
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A.”, datado de 28 de março de 2022 (“Protocolo e 
Justificação de Incorporação”), que é o Documento I da presente ata, autenticado pela Mesa e que 
será arquivado na sede da Companhia; (b) ratificar a contratação, anteriormente feita pela adminis-
tração da Companhia, da empresa especializada KPMG Auditores Independentes Ltda., com estabe-
lecimento na Avenida Desembargador Moreira, 1300, SC 1001, 10º andar, Torre Sul, Aldeota, em 
Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 57.755.217/0001-29 e no Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP014428/O-6 (“KPMG”), para avaliar 
o acervo líquido da Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda. (“Incorporada”); (c) 
aprovar o Laudo Pericial de Avaliação do acervo líquido da Incorporada, preparado pela KPMG, Laudo 
esse que é o Documento II da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da 
Companhia, o qual indica que o valor do acervo líquido da Incorporada é, em 31 de dezembro de 
2021, de R$ 2.601.284.648,39 (dois bilhões, seiscentos e um milhões, duzentos e oitenta e quatro 
mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), dos quais R$ 1.532.472.400,59 (um 
bilhão, quinhentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil e quatrocentos reais e 
cinquenta e nove centavos) correspondem à parcela do acervo líquido da Incorporada que excede o 
valor do investimento da Incorporada nesta Companhia; (d) consignar, nos termos do Protocolo e 
Justificação de Incorporação, que a venda do imóvel de propriedade da Incorporada matriculado sob 
o nº 42.876 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Mogi Mirim/SP para a SCB Mogi Terras S.A. 
(CNPJ/ME nº44.928.210/0001-10), firmada em 11 de fevereiro de 2022, não gera redução do acervo 
líquido a ser absorvido por esta Companhia; (e) consignar que o acervo líquido da Incorporada é 
recebido por esta Companhia pelo citado valor, que foi aceito pela sócia da Incorporada, conforme 
Resolução da Sócia Única da Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda. realizada nesta 
data, com aumento do capital social, conforme deliberado no item (g) abaixo, e atribuindo-se à sócia 
da Incorporada, em substituição às 2.320.989.349 (dois bilhões, trezentos e vinte milhões, novecentas 
e oitenta e nove mil, trezentas e quarenta e nove) quotas que detinha no capital da Incorporada, as 
ações do capital social da Companhia detidas pela Incorporada; (f) concretizar, dessa forma, a 
incorporação da Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda. pela Sumitomo Chemical 
Brasil Indústria Química S.A., segundo os termos e condições previstos no Protocolo e Justificação 
de Incorporação acima aprovado; (g) consignar que, em decorrência da referida incorporação, o 
capital social da Companhia, atualmente de R$ 793.289.360,25 (setecentos e noventa e três milhões, 
duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), é aumentado para 
R$ 2.325.761.760,84 (dois bilhões, trezentos e vinte e cinco milhões, setecentos e sessenta e um mil, 
setecentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), um aumento, portanto, de R$ 1.532.472.400,59 
(um bilhão, quinhentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil e quatrocentos reais 
e cinquenta e nove centavos), mediante a emissão de 16.140.609 (dezesseis milhões, cento e quarenta 
mil e seiscentas e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas e inte-
gralizadas pela Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda., em nome de sua sócia, 
Sumitomo Chemical Company LTD., e integralizadas, neste ato, mediante versão à Companhia do 
acervo líquido da Incorporada que excedeu o valor do investimento da Incorporada na Companhia, 
conforme o Laudo Pericial de Avaliação e seus anexos aprovado no item “c” acima; (h) aprovar o 
Boletim de Subscrição, que é o Documento III da presente ata, autenticado pela Mesa e que será 
arquivado na sede da Companhia, constatando-se que a Sumitomo Chemical Company Ltd. subs-
creveu a totalidade das 16.140.609 (dezesseis milhões, cento e quarenta mil e seiscentas e nove) 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, nas condições expressas no Boletim de 
Subscrição, o qual é expressamente aprovado, de forma que fica formalmente concretizado o aumento 
de capital da Companhia mediante a emissão das referidas novas ações; (i) consignar que, em 
decorrência da incorporação acima mencionada: (i) o estabelecimento sede da Incorporada, localizado 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.106, Edifício Elijass Gliks-Manis, 9º 
andar, Lado A, Bairro Bela Vista, CEP 01310-914, inscrito no Registro de Empresas sob o nº 
35.200.709.878 e no CNPJ/ME sob o nº 42.462.952/0001-77, será extinto; (ii) o estabelecimento filial 
da Incorporada localizado em Ipojuca, Estado de Pernambuco, na Rodovia PE 060, km 14,5, s/n, 
Gleba G, Galpão, Região Suape, CEP 55590-000, inscrito no Registro de Empresas sob o nº 
26900727456 e no CNPJ/ME sob o nº 42.462.952/0005-09, será absorvido pela Companhia e passará 
a ser operado pelo estabelecimento filial da Companhia, localizado em Ipojuca, Estado de Pernambuco, 
na Rodovia PE 060, km 14,5, s/n, Gleba G, Galpão Parte, Região Suape, CEP 55594-900, inscrito no 
Registro de Empresas sob o nº 26902009054 e no CNPJ/ME sob o nº 07.467.822/0016-02; (iii) o 
estabelecimento filial da Incorporada localizado em Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rua Doutor 
Reinaldo Schmithausen, 407, sala 32, Bairro Cordeiros, CEP 88310-000, inscrito no Registro de 
Empresas sob o nº 42901186486 e no CNPJ/ME sob o nº 42.462.952/0006-81, será absorvido pela 
Companhia e passará a ser operado pelo estabelecimento filial da Companhia localizado em Itajaí, 
Estado de Santa Catarina, na Rua Doutor Reinaldo Schmithausen, 407, sala 32, Bairro Cordeiros, 
CEP 88310-004, inscrito no Registro de Empresas sob o nº 42902034230 e no CNPJ/ME sob o nº 
07.467.822/0015-21; (iv) o estabelecimento filial da sociedade incorporada localizado em Mogi Mirim, 
Estado de São Paulo, na Rodovia Mogi Mirim a Conchal, s/n, km 06, área rural, CEP 13817-899, 
inscrito no Registro de Empresas sob o nº 35905167979 e no CNPJ/ME sob o nº 42.462.952/0004-10, 
será absorvido pela Companhia e passará a ser operado pelo estabelecimento filial da Companhia 
localizado em Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Rodovia Mogi Mirim a Conchal, s/n, km 06, área 
rural, CEP 13817-899, inscrito no Registro de Empresas sob o nº 35920062945 e no CNPJ/ME sob 
o nº 07.467.822/0017-93; e (v) o estabelecimento filial da Incorporada localizado em São José dos 
Pinhais, Estado do Paraná, na Alameda Bom Pastor, 91, sala C, Campina, CEP 83015-140, inscrito 
no Registro de Empresas sob o nº 41900978477 e no CNPJ/ME sob o nº 42.462.952/0002-58, será 
extinto; (j) excluir o parágrafo segundo do Artigo 2 do Estatuto Social da Companhia; (k) alterar a 
composição do Conselho de Administração da Companhia para 5 (cinco) membros, com a consequente 
alteração do Artigo 15 do seu Estatuto Social, permanecendo 2 (dois) cargos vagos até a eleição por 
Assembleia Geral; (l) alterar o parágrafo segundo do Artigo 21 do Estatuto Social para constar que, 
especificamente no caso de vacância do cargo de Diretor Presidente da América Latina, os atos 
elencados no item III do Artigo 24 do Estatuto Social poderão ser praticados pelo Diretor de Planeja-
mento da América Latina em conjunto com qualquer outro diretor da Companhia; (m) excluir o 
subitem “(k)” do item “II” do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia; (n) alterar a denominação do 
cargo de Diretor Presidente do Brasil para Diretor Vice-Presidente Sênior da América Latina, mantendo-
-se lhe as mesmas atribuições; (o) excluir os cargos de Diretor de Soluções de Portfólio da América 
Latina e Diretor de Marketing da América Latina do Estatuto Social da Companhia; (p) criar o cargo 
de Diretor de Planejamento da América Latina da Companhia, ao qual competirá (1) assegurar a 
organização das informações para planejamento dos negócios da Companhia; (2) assegurar o acom-
panhamento dos resultados financeiros e apoiar estrategicamente a Companhia no processo de 
tomada de decisão, fornecendo análises, oportunidades e riscos relacionados aos negócios; e (3) 
gerenciar os indicadores-chave de desempenho (“KPIs”) financeiros de todas as unidades de negócios 
da América Latina; (q) consignar que as procurações outorgadas pela Companhia deverão: (i) espe-
cificar no respectivo instrumento os atos e as operações que poderão ser praticados, bem como o 
prazo de duração do mandato, salvo no caso de mandado judicial, que poderá ser outorgado por prazo 
indeterminado, e (ii) ser assinadas (I) individualmente pelo Diretor Presidente da América Latina; ou 
(II) de forma conjunta, por quaisquer 2 (dois) dos demais diretores; (r) em vista das deliberações acima, 
alterar os Artigos 2º, 5º, 15, 21, 22 e 24 do Estatuto Social, os quais passam a vigorar com a redação 
prevista no Estatuto Social da Companhia consolidado, constituído no Documento IV da presente 
ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia; (s) autorizar os diretores 
e/ou os procuradores da Companhia a procederem a todos os atos complementares à incorporação, 
inclusive os registros, arquivamentos, averbações e transferências necessários à completa regulari-
zação da incorporação; e (t) aprovados os atos da incorporação acima, declarar extinta a Sumitomo 
Chemical do Brasil Representações Ltda., tendo sido observadas todas as formalidades legais para 
tanto. Os termos desta ata foram aprovados pela acionista presente, que a subscreve. Maracanaú, 01 
de abril de 2022. Luiz Gomes Lara, Presidente da Mesa; Maria Izabel Araújo dos Reis, Secretária da 
Mesa. p. Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda. José de Paulo Fabretti. Junta Comer-
cial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5782960 em 13/04/2022. Protocolo 220475164 de 
04/04/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.

Sumitomo Chemical Brasil 
Indústria Química S.A.

CNPJ/ME nº 07.467.822/0001-26 – NIRE 23.300.010.868
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de abril de 2022

A Assembleia Geral Extraordinária da Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. (“Com-
panhia”), instalada com a presença da acionista representando a totalidade do capital social, inde-
pendentemente de convocação, presidida pelo Sr. Luiz Gomes Lara e secretariada pela Sra. Maria 
Izabel Araújo dos Reis, realizou-se às 14:00 horas do dia 01 de abril de 2022, na sede social, na 
Avenida Parque Sul, 2.138, I Distrito Industrial, CEP 61939-000, em Maracanaú, Estado do Ceará. 
Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, pela única acionista: 
(a) eleger para o Conselho de Administração da Companhia os Srs. Nobuaki Mito, japonês, casado, 
administrador de empresas, portador do passaporte nº TR3706181, residente e domiciliado em 
8-23-5, Obayashi 5-chome, Takarazuka, Hyogo, Japão, para o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração; e José de Paulo Fabretti, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula 
de identidade RG 8.052.294-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 704.700.578-15, residente e 
domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.106, Edifício Elijass 
Gliks-Manis, 9º andar, Lado A, Bairro Bela Vista, CEP 01310-914, na mesma cidade e estado, para 
o cargo de membro do Conselho de Administração; e reeleger os Srs. Shinsuke Shojima, japonês, 
casado, empresário, portador do passaporte nº TS2966978, com endereço comercial em 2-11-6-
308, Tsukuda, Chuo-ku, Tóquio, Japão, para o cargo de membro do Conselho de Administração; 
Juan Agustin Ferreira Espinosa, colombiano, casado, empresário, portador do passaporte de nº 
561918659, com endereço comercial em 848 Brickell Key Dr (606), 33131, Miami, Florida, Estados 
Unidos, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e Tadashi Katayama, japonês, casado, 
empresário, portador do passaporte de número TL0099632, com endereço comercial em 1-7-1-303, 
Narashinodai, Funabashi, Chiba, Japão, para o cargo de membro do Conselho de Administração; 
todos com mandato de 2 (dois) anos, que se estenderá até 01 de abril de 2024; e (b) ratificar a atual 
composição do Conselho de Administração da Companhia, conforme segue: (i) Sr. Nobuaki Mito, 
acima qualificado, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sr. José de Paulo Fabretti, 
acima qualificado, como membro do Conselho de Administração; (iii) Sr. Shinsuke Shojima, acima 
qualificado, como membro do Conselho de Administração; (iv) Sr. Juan Agustin Ferreira Espinosa, 
acima qualificado, como membro do Conselho de Administração; e (v) Sr. Tadashi Katayama, acima 
qualificado, como membro do Conselho de Administração; todos com mandato até 01 de abril de 2024. 
Os termos desta ata foram aprovados pela acionista presente, que a subscreve. Maracanaú, 01 de 
abril de 2022. Ass.: Luiz Gomes Lara, Presidente da Mesa; Maria Izabel Araújo dos Reis, Secretária 
da Mesa. p.p. Sumitomo Chemical Company Ltd., José de Paulo Fabretti. Junta Comercial do Estado 
do Ceará. Certifico registro sob o nº 5788443 em 26/04/2022. Protocolo 220565201 de 25/04/2022. 
Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.

A partir deste sábado, 21 de 
maio, Fortaleza contará com sua 
primeira unidade da Jumper! 
Profissões e Idiomas, sob a ad-
ministração da franqueada Vânia 
Lopes. A franquia já inaugura com 
cinco capacitações, nas áreas de 
beleza, administração, negócios e 
idiomas, focadas nos profissionais 
que buscam recolocação no mer-
cado. Em tradução literal, Jumper! 
Remete a salto, pulo, avanço. E é 
esse o propósito da rede de fran-

quias que tem sede em Curitiba 
e possui 75 unidades pelo Brasil: 
motivar as pessoas a tomar im-
pulso e alcançar seus objetivos 
maiores. Ao todo, são cerca de 50 
cursos nas mais diversas áreas, 
como beleza, tecnologia, idiomas 
e negócios. De acordo o Vânia 
Lopes, a chegada da Jumper! a 
Fortaleza será mais uma iniciativa 
para o reaquecimento da econo-
mia, uma vez que atuará na quali-
ficação de profissionais.
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