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PUBLICIDADE LEGAL

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
CNPJ 27.485.069/0001-09 – NIRE 32300002668
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da EMPRESA LUZ E
FORÇA SANTA MARIA S/A (“Companhia”) a se reunirem em
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que, em função dos
efeitos desencadeados pela pandemia da covid-19 (Coronavírus),
serão realizadas de modo semipresencial, no dia 28 (vinte e oito)
de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15:00 horas, com
participação física e votação presencial na sede social da
Companhia, à Avenida Ângelo Giuberti, nº 385, em Colatina–ES,
bem como com participação e votação à distância, mediante
atuação remota, por meio de sistema eletrônico indicado no item 3,
abaixo, nos termos do parágrafo único, do artigo 121, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, a fim de discutir e deliberar
sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31.12.2020;
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos;
c) Eleger os membros do Conselho de Administração;
d) Fixar a remuneração global dos membros da Diretoria e do
Conselho de Administração.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
a) Proposta de aumento do capital social;
b) Proposta de reforma do Estatuto Social e sua consolidação.
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Nos termos do disposto nos artigos 133 e 135 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, todos os documentos relativos às
matérias constantes da Ordem do Dia das Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária estão à disposição dos acionistas na
sede social da Companhia, conforme Aviso aos Acionistas
publicado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2021 no Diário Oficial do
Estado do Espírito Santo e no Jornal A Gazeta, bem como, também,
f o ra m d i s p o n i b i l i z a d o s p o r m e i o d i g i t a l s e g u r o, c o m
encaminhamento de correio eletrônico para o endereço constante
no cadastro de acionistas.
2. Para participar das Assembleias Gerais, os senhores acionistas
deverão observar, no que couber, o disposto no artigo 126 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e no Estatuto Social da
Companhia. Somente poderão tomar parte nas Assembleias
Gerais, pessoalmente ou através de procurador, os acionistas cujas
ações estejam inscritas em seu nome no livro próprio, até 3 (três)
dias antes da data em que deverão ser realizadas as Assembleias
Gerais. O acionista pode ser representado nas Assembleias Gerais
por procurador constituído há menos de 1 (um) ano que seja
acionista, administrador da Companhia ou advogado, devendo o
instrumento de mandato indicar poderes especiais para esse fim.
Excepcionalmente, os acionistas que optarem pela participação
física e votação presencial, deverão apresentar os documentos
exigidos na sede social da Companhia até 30 minutos antes do
horário designado para o início das Assembleias Gerais. Os
acionistas que optarem pela participação e votação à distância,
mediante atuação remota, deverão apresentar os documentos
exigidos, preferencialmente, até às 12:00 horas do dia
27/04/2021, ou, obrigatoriamente, até 30 minutos antes do
horário designado para o início das Assembleias Gerais, por meio
de protocolo digital, com encaminhamento de correio eletrônico,
aos cuidados do Departamento Jurídico da Companhia, para o
seguinte endereço: etozetti@elfsm.com.br.
3. Como é de conhecimento da população em geral, considerando a
propagação de casos de covid-19 (Coronavírus) no Brasil, está
claro que grandes reuniões e aglomerações devem ser evitadas por
representarem ameaça à saúde dos participantes e da comunidade
como um todo. Tendo como um de seus propósitos norteadores a
garantia da segurança e do bem-estar dos seus empregados,
colaboradores, acionistas e da comunidade em geral, a Companhia
realizará as Assembleias Gerais de modo semipresencial,
disponibilizando, para tanto, o sistema eletrônico da plataforma
“Zoom”. Os acionistas que desejarem participar mediante atuação
remota, deverão manifestar sua opção, preferencialmente, até às
12:00 horas do dia 27/04/2021, ou, obrigatoriamente, até 30
minutos antes do horário designado para o início das Assembleias
Gerais, por meio de protocolo digital, com encaminhamento de
correio eletrônico, aos cuidados do Departamento Jurídico da
Companhia, para o seguinte endereço: etozetti@elfsm.com.br. A
Companhia disponibilizará um Link de acesso às Assembleias
Gerais aos acionistas que manifestarem essa opção.
Colatina-ES, 5 de abril de 2021.
CICERO MACHADO DE MORAES
Presidente do Conselho de Administração

VITÓRIA, 09/04/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
OCB/ES - SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS
BRASILEIRAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
O Presidente Executivo da OCB/ES - Sindicato e Organização
das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo,
inscrita no CNPJ/MF nº 27.060.433/0001-99, Inscrição Municipal n°
32384, Registro Sindical n° MTE 46000.001306/94, no uso das
atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os(as)
senhores(as) Presidentes ou Delegados(as) de Cooperativas
Singulares, Centrais e Federações, registradas e regulares, para se
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, que se
realizará através do site www.assembleia.ocbes.coop.br, no dia 28
de abril de 2021 (quarta-feira), em primeira convocação às 15h,
com presença de metade mais 01 (uma) dos representantes das
cooperativas com direito a voto, e em segunda e última
convocação às 16h, com a presença de no mínimo 10 (dez)
representantes de cooperativa com direito a voto, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Prestação de Contas da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração referente ao exercício de 2020, compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstração de Resultados;
d) Parecer da Auditoria Externa;
e) Parecer do Conselho Fiscal;
2) Destinação do Superávit (Sobras) do ano 2020.
3) Autorização para acompanhar e representar as Cooperativas do
Espírito Santo, de todos os ramos, em todas as atividades sindicais,
incluindo Convenções, Acordos Coletivos e Dissídios, quer seja por
categoria econômica, por ramo ou individualmente;
4) Estipulação do índice de reajuste anual da Taxa de Manutenção
Mensal 2021;
5) Estipulação do índice de reajuste anual da Tabela da
Contribuição Confederativa 2021;
6) Análise e aprovação do Plano de Trabalho e Orçamento de
2021;
7) Assuntos Gerais.
Nota 1: O total de cooperativas registradas nesta data é de 117
(cento e dezessete). Para efeito de “quórum” de instalação, o
número de cooperativas com direito a voto, nesta data, é de 74
(setenta e quatro).
Nota 2: No prazo máximo de 3 (três) dias úteis da publicação do
presente edital, será encaminhada circular a todas as cooperativas
registradas, com as orientações e informações detalhadas desta
Assembleia Geral Ordinária, constando em anexo o modelo para
Delegação exclusivo para Conselheiros de Administração ou
Diretores Eleitos na ausência do Presidente, cópia do presente
Edital e informações adicionais.
Nota 3: Os documentos listados no item 1 da Ordem do Dia do
presente Edital estarão disponíveis em banner específico no site
www.ocbes.coop.br, a partir de 09 de abril de 2021, bem como na
sede da OCB/ES.
Nota 4: A assembleia ocorrerá através do Zoom Meetings; assim,
solicitamos que todos os representantes de cooperativa com direito
a voto baixem o aplicativo no celular ou no computador de forma
gratuita.
Vitória - ES, 09 de abril de 2021.
Pedro Scarpi Melhorim
Presidente Executivo da OCB/ES
COMUNICADO
EVANIA RESENDE NOBRE
DE ANDRADE, torna
público que Requereu a
SEMAG, por meio do
processo
n° 7723/2021,
Licença Municipal Única –
(LMU) para a atividade de
Terraplanagem corte e/ou
aterro, na Av. Paris, s/nº,
Gleba 04, bairro Aeroporto,
Guarapari - ES.
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COMUNICADO
Empresa WILSON S.
FERREIRA, inscrito no CNPJ:
30.286.935/0001-47, no
Endereço: Rua: Manoel Gomes,
Nº 29. Bairro: Camurugi,
Guarapari-ES, solicita o
comparecimento da funcionária
Srª LORENA BRAZ FROZ.
escrita no Coren 000.461.622-ES
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