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NIRE 21.300.000.938-8 | CódIgo CVM N.º 02001-0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER 
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022. EQUATORIAL ENERGIA S.A. (“Companhia”), vem 
pela presente, nos termos do art. 124 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e dos arts. 3º e 5º da 
Instrução CVM 481/09, conforme alterada (“ICVM 481/2009”), convocar a Assembleia geral 
Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de abril de 
2022, às 11 horas, na sede da Companhia, no Município de São Luís, Estado do Maranhão, 
na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 
65.070-900, de maneira exclusivamente digital, conforme facultado pelo artigo 1º, §4, da 
ICVM 481/2009 e de acordo com os procedimentos abaixo descritos, para examinar, discutir 
e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) o aumento do capital social da Companhia, 
mediante a capitalização de reservas, sem a emissão de novas ações; (ii) a alteração do art. 
6 do estatuto social da Companhia para ajustar o valor do capital social e o número de ações 
ordinárias representativas do capital social; (iii) a alteração do art. 4 e inclusão de novo 
parágrafo no art. 21 do estatuto da Companhia para alterar as competências e atribuições da 
diretoria; (iv) a alteração do art. 10 do estatuto social da Companhia para alterar os 
procedimentos previstos para a indicação de presidente e secretário da mesa das assembleias 
gerais da Companhia; (v) a alteração do art. 16 do estatuto social da Companhia para incluir 
novo parágrafo para complementar as regras aplicáveis na hipótese de ausência ou 
impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; 
(vi) a alteração dos atuais §§ 1º, 2º, 3º e 4º e inclusão de novo parágrafo do art. 16 do estatuto 
social da Companhia para adequação da redação e ajuste das regras relativas à substituição 
dos membros do Conselho de Administração e à convocação, realização e participação nas 
reuniões do Conselho de Administração; (vii) a alteração do atual § 5º do art. 16 do estatuto 
social da Companhia para ajustar regra aplicável no caso de empate em deliberações do 
Conselho de Administração; (viii) a alteração do art. 17 do estatuto social da Companhia para 
alterar as competências do Conselho de Administração; (ix) a alteração do art. 18 do estatuto 
social da Companhia para alterar a composição da diretoria; (x) a alteração do art. 24 do 
estatuto social da Companhia para incluir novo parágrafo com regras sobre substituição em 
casos de faltas, impedimentos e vacância dos membros do conselho fiscal; (xi) a reforma do 
estatuto social da Companhia com vistas a (a) adaptá-lo aos requisitos previstos do 
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo 
Mercado”); (b) adequações e atualizações às previsões legais e regulamentares; (c) 
aprimoramento de redação e das previsões de dispositivos; e (d) inclusão, exclusão e 
renumeração de dispositivos; (xii) A consolidação do estatuto social da Companhia; e (xiii) A 
autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários 
à efetivação das deliberações aprovadas na Assembleia. A Assembleia será realizada de 
maneira exclusivamente digital, por meio de videoconferência em plataforma digital 
observando o disposto na ICVM 481/2009, de forma que os Senhores Acionistas, observados 
os respectivos prazos e procedimentos, poderão participar e votar na Assembleia por meio de 
sistema eletrônico para participação a distância. Para participação na Assembleia, o acionista 
deverá se cadastrar, impreterivelmente até o dia 26 de abril de 2022, mediante solicitação 
pelo e-mail ri@equatorialenergia.com.br, fornecendo as informações e documentos indicados 
abaixo. Validada a sua condição pela Companhia, o acionista receberá nas 24 (vinte e quatro) 
horas que antecederem a Assembleia, o seu acesso de participação à reunião virtual. Não 
poderão participar da Assembleia os acionistas que não se cadastrarem pelo e-mail indicado, 
com o correspondente depósito dos documentos solicitados, até o dia 26 de abril de 2022. 
Caso o acionista não receba as instruções de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência do horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato com o 
departamento de Relações com Investidores, por meio do e-mail ri@equatorialenergia.com.br, 
com até, no máximo, 2 (duas) horas de antecedência do horário de início da Assembleia, para 
que seja prestado o suporte necessário. A solicitação de cadastro necessariamente deverá: 
(i)  conter a identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal que 
comparecerá à Assembleia, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme 
o caso, e telefone e endereço de e-mail para envio das informações para participação; e 
(ii)  ser acompanhada dos documentos necessários para participação na Assembleia, 
conforme descritos a seguir. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A. e do art. 5º da ICVM 
481/2009, para participar da Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão 
apresentar até o dia 26 de abril de 2022, além da digitalização da cópia simples do documento 
de identidade e da cópia simples dos atos societários que comprovem a representação legal, 
via digitalizada dos seguintes documentos: (a)  comprovante expedido pela instituição 
financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia com, no máximo, 
5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da Assembleia; (b) cópia simples do 
instrumento de outorga de poderes de representação; e (c)  relativamente aos acionistas 
participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva 
participação acionária, emitido pelo órgão competente com, no máximo, 5 (cinco) dias de 
antecedência da data da realização da Assembleia. o representante do acionista pessoa 
jurídica deverá apresentar cópia simples digitalizada dos seguintes documentos, devidamente 
registrados no órgão competente: (a)  contrato ou estatuto social; e (b)  ato societário de 
eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia como representante da pessoa 
jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica. No 
tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia caberá à 
instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse 
caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos 
societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá 
apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão 
competente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação 
deverá ter sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em 
cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”), a 
procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do 
outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos 
poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante, ou, alternativamente, 
com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras 
vinculadas à ICP-Brasil, ou com assinatura eletrônica certificada por outros meios que, a 
critério da Companhia, comprovem a autoria e integridade do documento e dos signatários. 
As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na 
Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou 
instituição financeira, consoante previsto no art. 126, §1º da Lei das S.A. As pessoas jurídicas 
acionistas da Companhia poderão ser representadas por procurador constituído em 
conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem 
a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado 
(Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04.11.2014). os documentos dos acionistas 
expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião 
Público, ser apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatário da 
Convenção de Haia (Convenção da Apostila), legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos 
por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos 
e documentos, nos termos da legislação em vigor. Ressalta-se que não haverá a possibilidade 
de comparecer fisicamente à Assembleia, uma vez que será realizada exclusivamente de 
modo digital. A Companhia reforça ainda que será de responsabilidade exclusiva do acionista 
assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização das plataformas para 
participação da Assembleia por sistema eletrônico, e que a Companhia não se responsabilizará 
por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da 
plataforma digital que não estejam sob controle da Companhia. os documentos e informações 
relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia estarão à disposição dos acionistas 
no site da Companhia (https://ri.equatorialenergia.com.br/), da CVM (http://www.gov.br/cvm) e 
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br), incluindo a Proposta da 
Administração contendo também informações complementares relativas à participação na 
Assembleia e ao acesso por sistema eletrônico. São Luís/MA, 7 de abril de 2022.

Carlos Augusto Leone Piani - Presidente do Conselho de Administração.

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICI-
TAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA N° 001/2022 
– CEL/TCE/MA – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
6.105/2019 - TCE/MA. PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO MARANHÃO – CNPJ Nº 06.989.347/0001-
95 e POLC EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMERCIO 
LTDA – CNPJ Nº 14.667.684/0001-94. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para execução de serviços contínuos de 
manutenção predial de caráter preventivo e corretivo, abrangendo 
as áreas internas e externas, nas edificações prediais do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 43, VI, da Lei nº 8.666/1993. RUBRICA ORÇAMENTÁ-
RIA: UOPT 020101.00001, ND 3.3.90.37, FR 0101000. VALOR 
GLOBAL MÁXIMO: R$ 649.537,41 (seiscentos e quarenta e 
nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e um centa-
vos). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, prorro-
gáveis nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/1993. AUTORI-
DADE COMPETENTE PELA HOMOLOGAÇÃO: Joaquim 
Washington Luiz de Oliveira – Conselheiro Presidente do TCE/
MA. São Luís, 06 de abril de 2022. Iuri Santos Sousa, Presidente 
da Comissão Especial de Licitação - CEL/TCEMA.

A Plamont - Planejamento, Montagem e Enge-
nharia LTDA, situada Av. Moçambique/Jose Sar-
ney/Bonfim,Qda.01/Lote 05/ São Raimundo Nº 
128, Anjo da Guarda, São Luís/MA, CNPJ: nº 
03.176.142/0002-83, requereu na SEMA-Secreta-
ria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais, São Luís- MA, a renovação de Licença de 
Operação – RenLO, para o transporte rodoviário 
de produtos perigosos do caminhão comboio, atra-
vés do processo 041813/2022.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTIO E FINANÇAS
CNPJ Nº 06.342.240/0001-50

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 005/2022

A Prefeitura Municipal de Mirinzal/MA, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, torna 
público aos interessados que no dia 26 de Abril de 2022 às 14:30hs, realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 005/2022, pelo Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por item, tendo por objeto 
o Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Elétricos 
destinados à atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundos do Município de Mirinzal/MA. O 
Edital encontra-se a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente, na 
sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Pedro Almeida Junior, nº 466, Centro – CEP: 65.265-000, 
inscrita no CNPJ 06.342.240/0001-50, das 08:00 às 12:00h., ou disponíveis para download gratuitamente no 
site do TCE/MA – SACOP. Mais informações complementares diretamente na Comissão Permanente de Li-
citação. BASE LEGAL: Lei Nacional nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas constantes no Edital. Mais informações: E-mail: 
cpl@mirinzal.ma.gov.br. Mirinzal/MA, 08 de Abril de 2022. Claudio Santos Almeida – Secretario Municipal 
de Planejamento e Finanças.

Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 
destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 
própria e imprópria. Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas 
das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das 
vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, 
recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no período 
de 07/03/2022 a 04/04/2022, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de 
balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
Av. dos Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
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Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro
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Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso à
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol
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Em frente à Praça do Pescador,
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Em frente ao Posto Guarda
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verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
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e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

04/04/2022

EXPO Party é confi rmada na Expo Indústria 
Maranhão 2022

Seduc abre nesta segunda inscrições 
em cursos da Plataforma Maranhão 
Profissionalizado

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) abrirá ins-
crições, na próxima segunda-feira (11), a partir das 23h, 
para candidatos a vagas em cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC), ofertados pela Plataforma Maranhão 
Profissionalizado. As inscrições seguem até às 23h, do dia 
16 de abril (sábado), e devem ser realizadas por meio do 
link: maranhaoprofissionalizado.iema.ma.gov.br/inscri-
ção_online. 

As inscrições nos cursos ofertados pela Plataforma Ma-
ranhão Profissionalizado serão exclusivamente online e 
gratuitas. A divulgação do resultado da inscrição ocorre-
rá a partir das 15h do dia 19 de abril; e a confirmação da 
matrícula a partir das 8h do dia 25/04/2022, até às 23h 
do dia 29/04/2022. Os FICs serão ofertados na modalida-
de Educação a Distância (EAD), exclusivamente online.

Estão sendo ofertadas 6.300 vagas, em cursos de Língua 
Inglesa e Espanhola do Instituto Estadual de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) Idiomas Online; 

 Inovação e sustentabilidade. Esse é o tema norteador 
da Expo Party, que ocorre durante a Expo Indústria Ma-
ranhão, feira da indústria realizada pelo Sistema FIEMA 
(SESI, SENAI, IEL e FIEMA) – com correalização do Go-
verno do Estado, Fecomércio, Sebrae-MA e CNI, em maio, 
no Multicenter Negócios e Eventos.  

1.000 vagas, em cursos ofertados no âmbito da Educação 
Ambiental do Maranhão; e 4.500 vagas em cursos profis-
sionalizantes do Programa Maranhão Profissionalizado.

Para preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, 
o estudante deve acessar o link e efetuar seu cadastro 
para o acesso ao Sistema, utilizando seu e-mail e CPF e 
criando uma Senha de Acesso. Após a realização do ca-
dastro, o candidato deve fazer login com o CPF e a Senha 
de Acesso criada. 

No ato da inscrição, o candidato deverá informar os 
dados solicitados no Formulário Eletrônico de Inscrição, 
assim como anexar cópias da Carteira de Identidade e CPF. 
A Confirmação da Matrícula será realizada utilizando o 
login CPF e Senha de Acesso criada no ato da inscrição.

Para mais informações, consulte o Edital disponível 
no site da Seduc (https://www.educacao.ma.gov.br/) ou 
clique aqui.

EDUCAÇÃO

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

O espaço Expo Party é destinado aos parceiros do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para 
apresentação de projetos ou palestras que envolvem a te-
mática central da Feira: a sustentabilidade. Até este mo-
mento, foram confirmadas 15 palestras com participação 
da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e Uni-
versidade Federal do Maranhão (UFMA). 

 Temas como O papel das startups no desenvolvimen-
to da indústria sustentável, Nanosats para agronegócios, 

Projeto Eosolar – mapa eólico e solar, Ecossistema portu-
ário do Maranhão e o projeto Observatório Portuário são 
alguns dos que estarão em pauta no evento. Estão pre-
vistas ainda abordagens sobre o aproveitamento integral 
dos alimentos sob a ótica da indústria sustentável, ofer-
ta de serviços tecnológicos, microrede inteligente com 
fontes de energias renováveis, assim como o poten cial 
do hidrogênio verde no desenvolvimento sustentável e 
tecnologias renováveis e limpas. 

De acordo com o diretor regional do SENAI, Raimundo 
Arruda, pretende-se repetir o sucesso das edições pas-
sadas e durante os dias do evento, os visitantes terão a 
oportunidade de conhecer e discutir sobre os mais di-
versos projetos sustentáveis. “Estaremos com uma pro-
gramação de palestras que engloba temas diversificados 
dentro da sustentabilidade”, destacou Arruda. 

OCTÓGONO – Dentro da Expo Party serão apresenta-
dos 15 projetos desenvolvidos por alunos e docentes do 
SENAI, além da apresentação das bancadas e simulado-
res utilizados nas aulas práticas da entidade, como planta 
industrial didática 3D, três braços robóticos com esteira/
dobot magician, kit de redes industriais, simuladores de 
solda, além de apresentações dos programas ofertados 
de geração de emprego, renda e qualificação profissional 
para a população, entre eles, o Emprega Mais, Brasil Mais, 
Contrate-me, Saga SENAI de Inovação e Aprendizagem. 

 

Construção da Praça 
da Ribeira entra em 
fase de conclusão

ZONA RURAL DE SÃO LUÍS

A capital maranhense vai ganhar mais um equipamen-
to de lazer e convivência comunitária. A nova Praça da 
Ribeira, situada no Residencial Ribeira, zona rural de São 
Luís, está em fase de conclusão e, em breve, será entregue 
à população. A iniciativa do Programa de Revitalização 
de Praças e Espaços Públicos é executado pelo Governo 
do Estado, por intermédio da Secretaria das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano (Secid).

O novo equipamento público conta com duas qua-
dras poliesportivas, espaço para brinquedos infantis e 
academia ao ar livre. Além disso, foram instalados mo-
biliários urbanos, como lixeiras, bancos, pergolados, bi-
cicletário, sinalização, acessibilidade, paisagismo e novo 
sistema de iluminação.

De acordo com a secretária da Secid, Joslene Rodri-
gues, a obra leva um grande impacto social à população. 
“Um equipamento público que vai agregar inúmeros be-
nefícios à comunidade, incentivar o lazer, o esporte, a 
prática de atividades físicas, transformar o cenário e pro-
mover melhoria da qualidade de vida dos moradores da 
região”, destacou.
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