
INTERNACIONAL
Tailândia.  Mariana, irmã de Mary Helen Coelho da Silva, 22, contou que a irmã, presa por suspeita 
de tráfico de drogas ao chegar à Tailândia, continua sem defesa, depois que advogados contatados 
pela família se recusaram a assumir o caso. Segundo ela, Mary Helen foi “induzida a viajar”.
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Ucrânia: refugiados 
sofrem sem ter 
destino certo

Em seus 72 anos de 
vida, Ala teve de deixar sua 
Lugansk natal três vezes. 
Duas foram entre 2014 e 
2015, quando a guerra civil 
arrasou o Donbass, a re-
gião leste da Ucrânia hoje 
no centro do palco das ten-
sões internacionais. “Desta 
vez foi diferente, não sei 
para onde estou indo”, afir-
mou ela em um centro de 
triagem de refugiados no 
porto russo de Taganrog, 
à beira do mar de Azov. A 
cidade virou a principal 
referência para a redistri-
buição de civis evacuados 
a pedido dos governos das 
autoproclamadas Repúbli-
cas Populares de Donetsk e 
de Lugansk.

Ora reconhecidas inde-
pendentes por Vladimir 
Putin, as entidades inicia-
ram a evacuação de forma 
absolutamente suspeita na 
sexta (18), com um vídeo 
do líder de Donetsk que 

havia sido gravado, segun-
do análise de metadados, 
dois dias antes. O ar algo 
farsesco segue no ginásio 
esportivo da escola nú-
mero 13 da cidade de 250 
mil habitantes, que fica a 
55 km da fronteira da área 
rebelde de Donetsk e a 75 
km da principal cidade da 
região de Rostov, Rosto-
v-do-Don. Um fotógrafo 
profissional registrada 
com afinco cada um dos 
refugiados que chegavam 
ao local, rosnando para a 
reportagem.

A reportagem não pôde 
entrar no ginásio com 
vaga para centenas de 
refugiados. Nos dois dias 
anteriores, contudo, ele 
foi apresentado a jorna-
listas russos. Um monitor 
na parede permitia ver 
partes do prédio, mas a 
imagem das camas de 
campanha estava congela-
da em uma fotografia.

O presidente dos EUA, 
Joe Biden, anunciou novas 
sanções contra a Rússia nes-
ta terça (22), em resposta às 
ações do presidente Vladimir 
Putin contra a Ucrânia. Bi-
den disse que a nova rodada 
de medidas fará com que o 
governo russo não poderá 
mais fazer transações finan-
ceiras envolvendo títulos de 
sua dívida com empresas dos 
EUA e da Europa.

“Estamos implantando 
sanções na dívida soberana 
da Rússia. Isso significa que 
estamos cortando o governo 
russo das finanças ocidentais. 
Ele não poderá mais levantar 
dinheiro no ocidente e não 
poderá negociar seus títulos 
em nossos mercados e em 
mercados europeus”, discur-
sou Biden, na Casa Branca. 
Biden disse que mais sanções 
devem ser anunciadas nos 
próximos dias, e que elas se-
rão voltadas à elite da Rússia, 
por suas ligações com o Kre-
mlin. O democrata classificou 

as ações de Putin como uma 
violação flagrante da lei inter-
nacional. “Em nome de quem 
Putin acha que tem direito de 
declarar novos ‘países’ em ter-
ritórios que pertencem a seus 
vizinhos?”, questionou.

O presidente disse que as 
medidas são uma forma de 
defesa, e não de ataque. “Não 
temos intenção de lutar con-
tra a Rússia”, afirmou. Biden 
também disse que os canais 
de diálogo seguem abertos.

Na segunda (21), o presi-
dente americano havia assi-
nado uma ordem executiva 
para impedir cidadãos e em-
presas americanas de fazerem 
negócios com as regiões se-
paratistas da Ucrânia, assim 
como a importação de pro-
dutos vindos dali. A ordem 
abre exceção para envio de 
ajuda humanitária à região.

Há semanas, o governo 
dos EUA vinha alertando so-
bre a iminência de uma inva-
são russa à Ucrânia, e busca-
do pressionar a Rússia a não 

fazer isso. No entanto, Mos-
cou seguiu com a estratégia 
de pressão sobre o vizinho.

Rebeldes
As novas sanções da Casa 

Branca vieram depois de Pu-
tin reconhecer os rebeldes 
das províncias de Lugansk e 
Donetsk, no leste da Ucrânia, 
e enviar tropas em apoio aos 
separatistas. O presidente rus-
so anunciou a decisão em um 
discurso televisionado de tom 
duro, no qual disse que o vizi-
nho “nunca foi um Estado ver-
dadeiro” e hoje é uma “colônia 
de marionetes” dos EUA.

Desde novembro, Putin 
tem concentrado tropas em 
exercícios militares em tor-
no da Ucrânia -150 mil de-
las, pelo menos, segundo os 
EUA. Negou que irá invadir o 
país, mas após reconhecer os 
territórios rebeldes determi-
nou que tropas russas o ocu-
pem numa missão de “força 
de paz”. A questão é até onde 
estes militares irão: se fica-

rão apenas nas áreas já sobre 
controle rebelde ou se os aju-
darão a conquistar mais par-
tes da Ucrânia. Na segunda 
opção, isso configuraria na 
prática uma invasão do país 
vizinho. Nesta terça (22), Pu-
tin disse que não vai enviar 
imediatamente tropas para 
as duas autoproclamadas re-
públicas. O movimento, no 
entanto, visa pressionar ain-
da mais Kiev a aceitar termos 
russos para a na região.

Exigências
O líder russo fez exigências 

ao governo ucraniano duran-
te uma entrevista coletiva em 
Moscou. Disse que Kiev pode 
ajudar a encerrar a crise se de-
sistir de tentar aderir à Otan 
(aliança militar ocidental), 
centro público de suas queixas, 
e se for “desmilitarizada” - ele 
voltou a falar que o presiden-
te ucraniano, Volodimir Ze-
lenski, quer armas nucleares, 
aproveitando uma fala infeliz 
do ucraniano sobre o tema.

Joe Biden anuncia novas 
sanções contra a Rússia
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ/CE - RESULTADO 
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, referente à CONCORRENCIA PÚBLICA 
nº 0609.01/2021 – Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos do Município de Santana 
do Acaraú/CE. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA 
URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIÁRES, RESIDUOS PÚBLICO E ENTULHO, COM 
VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE 
MEIO FIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO 
DE ENGENHARIA. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santana do 
Acaraú/CE, comunica aos interessados o resultado da fase de Julgamento da Proposta de Preço 
da CONCORRENCIA PÚBLICA nº 0609.01/2021. A empresa classificada em primeiro com o menor 
valor ARTIMPEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME, com valor global de R$ 2.870.306,88 (Dois milhões, 
oitocentos e setenta mil, trezentos e seis reais e oitenta e oito Centavos). A ata de julgamento 
da habilitação do certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da 
Comissão Permanente de Licitação juntamente com o parecer técnico do engenheiro contratado 
pelo município, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Avenida São João, 
75, Centro, Santana do Acaraú/CE. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no artigo 
109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. Santana do Acaraú/CE, 23 de fevereiro de 2022. 
Daniel Marcio Camilo do Nascimento - Presidente da CPL

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Mombaça – Aviso de Licitação – O Presidente da Comissão 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Mombaça – CE, torna público o Edital de TOMADA DE PREÇOS 
Nº 002/2022SEOB-TP-SECRETARIA DE OBRAS, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REFORMA DA 
ROTATÓRIA NA AVENIDA BEIRA RIO, URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ACESSO 
AO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, conforme 
Projeto Básico. Abertura dia 14/03/2022, às 14:00h, na sala da CPL, na Rua Dona Anésia Castelo, 01, 
Centro, Mombaça – Ceará. Informações no endereço retromencionado, no horário de 08:00h às 12:00h. 
Mombaça - CE, 22 de fevereiro de 2022. FRANCISCO NEILDO DE OLIVEIRA VERAS - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ/CE - RESULTADO 
DO JULGAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 – Secretaria de Educação do Município 
de Santana do Acaraú/CE. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú/CE, comunica aos 
interessados o resultado de JULGAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022. HABILITADAS 
E CLASSIFICADAS: Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares da Região Norte 
do Ceará Ltda, Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale do Acaraú Ltda- COOPEVALE 
e Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares de Santana do Acaraú - COOPASA 
por atender todas as exigências do edital. A cooperativa classificada em primeiro foi COOPASA – 
Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares de Santana do Acaraú, foi vencedora dos 
itens: Item 01 pelo Valor Global de R$ 7.000,00 - Item 02 pelo Valor Global de R$ 3.800,00 - Item 
03 pelo Valor Global de R$ 8.750,00 - Item 04 pelo Valor Global de R$ 34.920,00 - Item 05 pelo 
Valor Global de R$ 11.555,20 - Item 6 pelo Valor Global de R$ 10.048,00 - Item 7 pelo Valor Global 
de R$ 31.255,00 - - Item 8 pelo Valor Global de R$ 31.255,00 - Item 9 pelo Valor Global de R$ 
31.255,00 - Item 10 pelo Valor Global de R$ 28.000,00 - Item 11 pelo Valor Global de R$ 28.000,00 
- Item 12 pelo Valor Global de R$ 11.760,00 - Item 13 pelo Valor Global de R$ 13.520,00 - Item 
14 pelo Valor Global de R$ 13.520,00 - Item 15 pelo Valor Global de R$ 11.550,00 - Item 16 pelo 
Valor Global de R$ 13.090,00 - Item 17 pelo Valor Global de R$ 11.550,00 - Item 18 pelo Valor 
Global de R$ 273.115,50 - Item 19 pelo Valor Global de R$ 5.100 - Item 20 pelo Valor Global de R$ 
33.523,20 - Item 21 pelo Valor Global de R$ 2.156,00 - Item 22 pelo Valor Global de R$ 121.000,00 
- Item 23 pelo Valor Global de R$ 6.048,00 - Item 24 pelo Valor Global de R$ 53.505,00 - Item 
25 pelo Valor Global de R$ 53.505,00 - Item 26 pelo Valor Global de R$ 53.505,00 - Item 27 pelo 
Valor Global de R$ 53.505,00 e Item 28 pelo Valor Global de R$ 6.407,00. A ata de julgamento do 
certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente 
de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Avenida São João, 
75, Centro, Santana do Acaraú/CE. Fica, portanto, aberto o prazo recursal. Santana do Acaraú/
CE, 23 de fevereiro de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - A 
Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022021501PE, tipo menor preço por item, cujo objeto é 
o Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O recebimento das propostas será até às 08 horas do dia 
08 de março de 2022, início da disputa de preços às 09 horas do dia 08 de março de 2022 no site 
bllcompras.com. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site acima 
mencionado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, localizado na Av. Bezerra 
de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07h30min às 17h. Jaguaribara - CE, 22 de 
fevereiro de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.02.01/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do 
Município de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 25 de 
Março de 2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada 
na Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços 
para o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do 
site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 22 de fevereiro de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – 
Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 13.01.01/2022. A 
Presidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado 
do julgamento das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO DO DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/
CE. Conforme segue: HABILITADAS: 1. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E 
LOCACOES EIRELI; 2. ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 3. ECOS EDIFICACOES 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 4. G7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 5. 
ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 6. ELETROCAMPO 
SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; 7. SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA; 
8. DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA; 9. PILARTEX 
CONSTRUCOES LTDA; 10. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS 
LTDA; 11. N3 CONSTRUTORA LTDA; 12. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 13. M 
MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 14. JAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
15. C V TOME SERVICOS; 16. CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 
17. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 18. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; 19. MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 20. PRO LIMPEZA SERVICOS 
E CONSTRUCOES EIRELI; 21. NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA; 
22. SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 23. PRIME EMPREENDIMENTOS, 
INCORPORADORA E SERVICOS LTDA; 24. P H FERNANDES GUEDES EIRELI; 25. REAL 
SERVICOS EIRELI; 26. IMPAR SERVICOS LTDA; 27. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 28. M 
JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 29. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 30. EVOLUCAO 
CONSTRUTORA EIRELI; 31. VAP CONSTRUCOES LTDA; 32. CONSTRUTORA VIPON EIRELI; 
33. LIMPAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 34. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS 
EIRELI; 35. ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 36. CMN CONSTRUCOES, 
LOCACOES E EVENTOS EIRELI; 37. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE 
OBRA EIRELI; 38. MATOS & ALMEIDA LTDA; 39. MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA; 
40. M & C CONSTRUCOES LTDA; 41. SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 
EIRELI; 42. H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI; 43. M L ENTRETENIMENTOS, 
ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI; 44. CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI; 45. J DE 
FONTE RANGEL EIRELI; 46. AF CONSTRUCAO EIRELI; 47. R P OLIVEIRA ENGENHARIA 
LTDA; 48. CONSTRUTORA ASTRON LTDA; 49. TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO 
INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI; 50. ALPHA2 CONSTRUCOES LTDA; 51. CONSTRUSERVS 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 52. CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE 
TERRAPLENAGEM LTDA; e INABILITADAS: 53. FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E 
SERVICOS EIRELI, 54. CONSTRUTORA AG EIRELI, 55. KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI; 
56. DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES EIRELI, 57. META EMPREENDIMENTOS 
E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, 58. ELO CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, 59. RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO EIRELI, 60. LEAL 
EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI, 61. JOSE URIAS FILHO EIRELI, 62. 
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, 63. A C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, 
64. ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, 65. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, 66. 
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI, Fica, a partir da data desta 
publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. 
Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone 
(88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 22 de Fevereiro de 
2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO PROCESSO Nº 011/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.02.17.01 AVISO DE LICI-
TAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 2022.02.17.01, do tipo Menor Preço Por Lote para a aquisição de material 
de expediente para suprir as necessidades das diversas secretarias e autarquias do município de 
Icapuí-CE. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 24/02/2022 até às 08h59min 
do dia 09/03/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 09/03/2022. (Horário 
de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no endereço eletrônico www.icapui.ce.gov.
br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, de segunda a 
sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Informações poderão ser obtidas, através 
do telefone (88) 3432.1400 ou email: pregaoeletronicopmi@outlook.com. Icapuí-CE, 22 de feverei-
ro de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 

GEDEÃO BARROS DE OLIVEIRA 
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Regularização de Licença de 
Instalação e Operação(LIO) para Projeto Agrícola de sequeiro com uso de agrotóxico, localizado no município de 
Tabuleiro do Norte/CE, no Sítio São José/Alto da Boa Vista, s/n, Zona Rural. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

DISTRIBUIDORA DE GÁS PINHEIRO LTDA
Torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano – SMU a Licença de Operação para base de 
revenda de gás liquefeito de petróleo(GLP) localizada na Rua 110A n° 211A - Acaracuzinho no Município de Maracanaú, 
Estado do Ceará. A PRESENTE PUBLICAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL JUNTO À SMU, E SEUS EFEITOS SÓ SERÃO VALIDADOS COM A DEVIDA EMISSÃO DA LICENÇA.

PAULO GIARLARIELO DE SALVO CASTRO CPF: 625.967.803-72 RG: 97023004588 SSP-CE
Torna pública que requereu a Secretaria Meio Ambiente Urbanísmo Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos, a Licença 
de Instalação Ambiental para construção de residência unifamiliar localizada Av das Camélias S/N “Loteamento Reserva 
Terra Brasilis A - Alameda das Orquídeas , Quadra A  lote 11- Bairro Jacundá, no município de Aquiraz, conforme resolução 
CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS.

São Miguel Holding e Investimentos S.A. 
CNPJ: 03.499.195/0001-54 - NIRE: 23300020634. 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21 de Fevereiro de 2022. 1. Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária. 2. Companhia: São Miguel Holding e Investimentos S.A., 
3. CNPJ: 03.499.195/0001-54., 4. NIRE: 23300020634., 5. Sede Social: Rua Alfeu Aboim, 511, 
sala 1302, bairro Papicu, Município de Fortaleza, Estado do Ceará. 6. Data, Hora e Local: Dia 21 
de Fevereiro de 2022, às 11 horas, na sede social da Companhia. 7. Convocação e Presenças: 
Dispensada a convocação, por se acharem presentes acionistas titulares do direito de propriedade 
sobre a totalidade de ações que compõem o capital social, ao amparo do disposto no Artigo 124, § 
4.º, da Lei n.º 6.404/76, comprovada pelas assinaturas apostas no livro “Presença de Acionistas”. 
A presente assembleia foi realizada por meio digital, através de plataforma de videoconferência, 
podendo os acionistas ouvir uns aos outros, participar e votar à distância remotamente, sendo 
cumprido assim, todos os requisitos legais. 8. Mesa: Pedro Alcântara Rego de Lima (Presidente) 
e Vicente de Paula Rego de Lima (Secretário). 9. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes 
matérias: (i) reduzir o capital social da Companhia, por ser considerado excessivo às suas atividades, 
nos termos do art. 173, da Lei n.º 6.404/76; e (ii) em aprovando-se o item “i”, modificar a redação do 
Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 10. Deliberações: Examinadas e discutidas as matérias 
propostas na “Ordem do Dia”, os Acionistas deliberam em aprová-las, na sua integralidade, sem 
ressalvas, à unanimidade de votos, consistindo em: (i) redução do capital social, por ser julgado 
excessivo ao desempenho das atividades da Companhia, com a restituição de parte do patrimônio 
social aos Acionistas de acordo com a sua participação, no montante de R$20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais) passando dos atuais R$36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) para 
R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), sem redução do número de ações da Companhia. A 
referida redução será paga aos Acionistas em moeda corrente, conforme disponibilidade de caixa da 
Companhia, após o registro da presente ata, seguindo os prazos legais aplicáveis; e (ii) Em razão 
da deliberação aprovada no item “i”, passa o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 5º - O valor do capital social é de R$16.000.000,00 (dezesseis 
milhões de reais), totalmente integralizado, dividido em 15.133.377 (quinze milhões, cento e trinta 
e três mil, trezentas e setenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 
1º - A Companhia, através da Assembleia Geral de Acionistas poderá deliberar sobre a subscrição 
de novas ações e criar ações preferenciais, respeitando-se os limites impostos pela Lei n.º 6.404/76 
e alterações contidas na Lei n.º 9.457/97. Parágrafo 2º - A qualquer tempo as ações ordinárias 
poderão ser convertidas em preferenciais e vice-versa, mediante a deliberação da Assembleia Geral 
e a pedido de acionistas interessados. Parágrafo 3º - O modo de conversão, assim como o resgate 
ou amortização das ações preferenciais será determinado em assembleia geral da Companhia.”, 
permanecendo inalterados os demais artigos do Estatuto Social da Companhia. 11. Encerramento: 
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Presidente 
declarou encerrada a assembleia. A presente Ata foi elaborada e enviada por meio eletrônico para 
todos os presentes, sendo aprovada por todos e assinada pelo Presidente e Secretário de Mesa, os 
quais certificam a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, bem como o atendimento 
a todos os requisitos legais, restando válida a assembleia. Mesa: Pedro Alcântara Rego de Lima 
(Presidente da Mesa); Vicente de Paula Rego de Lima (Secretário); Acionistas: Paulo Tarso Rêgo 
de Lima, Vicente de Paula Rêgo de Lima, Pedro Alcântara Rego de Lima.Esta é uma cópia autêntica 
do original que integra o “Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais”, impresso por meio 
eletrônico. Mesa: Pedro Alcântara Rego de Lima - Presidente da Mesa; Vicente de Paula Rego 
de Lima - Secretário da Mesa.

COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA. CNPJ: 21.522.223/0001-99. EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. A diretoria da 
COOPSHOPPPING, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 38 da Lei 5.764/71, 
convoca os cooperados, que nesta data somam 51 (CINQUENTA E HUM), para reunirem-
se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 05 de Março de 2022 na Rua 
Des. Lauro Nogueira, 1500-Piso L-3 Auditório, às 07:00 horas em primeira convocação, 
necessitando a presença de 2/3 de seus cooperados, às 8:30 horas em segunda 
convocação com a presença de metade mais um de seus cooperados, e às 9;00 horas 
em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: ORDEM DO DIA 1)  ELEIÇÃO DO 
CONSELHO FISCAL E SUPLENTES 2) PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL 2021. 3) ELEIÇÃO 
DO GRUPO GESTOR (DIRETORIA ADM). 4) E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADO A 
COOPSHOPPING. A PRESENÇA DE TODOS É INDISPENSÁVEL. Local Fortaleza (CE), 11 
DE FEVEREIRO DE 2022. COOPSHOPPING – COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO 
PAPICU LTDA. Júlio Cezar De C Bacela -- Diretor presidente

2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS DE TÍTULOS, OFÍCIO DE REGISTRO DE 
TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS E DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE HORIZONTE/CE. RUA MARIA CONRADO 
DE UMA, 135 – HORIZONTE/CE – CEP: 62.880-135 – FONE: (85) 3336-2728. CNPJ: 02.601.428/0001-15. EDITAL DE CITAÇÃO. 
Prazo de 15 (quinze) dias. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo de 15 (quinze) dias. PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL Nº: 0077-19.200/2022. TIPO: USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. MODALIDADE: ORDINÁRIA. REQUERENTE: 
VILMA SANTOS DE SOUSA, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o n° 415.800.603-15 e portadora da cédula de identidade n° 
90002038230 SSP/CE, casada pelo regime de união parcial de bens, com JOÃO AIRTON DE SOUSA, inscrito no CPF/MF sob 
o n° 275.388.693-87 e portador da cédula de identidade n° 27538869387 SSP/CE, ambos residentes e domiciliados na Rua 
Arco-íris, 496, Planalto Horizonte, Horizonte/CE. APARECIDA ILKA FREITAS RAMOS, Tabeliã Titular, por nomeação legal, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este 
2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Horizonte/CE, os termos do Procedimento de Reconhecimento de Usucapião em 
epígrafe, sendo mais de 09 (nove) anos o tempo de posse alegado sobre: O IMÓVEL urbano localizado na Rua Arco-íris, 
496, Planalto Horizonte, Horizonte/CE. Com as seguintes medidas e confrontações: AO NORTE - (Frente) – com 26,80m, 
limitando-se com a Rua Arco-íris. AO LESTE - (Lado Direito) – com 30,00m, limitando-se com o imóvel de posse/ocupado 
por Randal Rodrigues Carneiro. AO SUL - (Fundos) – dividido em quatro segmentos com 2,80m, 8,00m, 8,00m e 8,00m, 
todos limitando-se com o imóvel de posse/ocupado por Randal Rodrigues Carneiro. AO OESTE - (Lado Esquerdo) – dividido 
em dois segmentos com 5,00m e 25,00m, todos limitando-se com o imóvel de posse/ocupado por Randal Rodrigues Carneiro. 
Perfazendo uma área territorial de 803,96m².  É o presente para CITAR desde já os possíveis interessados, ausentes, incertos 
e desconhecidos, bem como os cônjuges dos mesmos, se casados forem, para impugnarem o Procedimento, no prazo de 15 
(quinze) dias, ficando desde logo, citados para todos os demais atos do procedimento, e advertidos de que não sendo ele 
impugnado, presumir-se-ão aceitos pelos mesmos como verdadeiros os fatos articulados pelos requerentes na inicial. E para que 
não alegue ignorância, mandou expedir este, que será publicado e afixado na forma do Provimento nº 08/2014-CGJ/CE. Dado e 
passado nesta cidade de Horizonte, Estado do Ceará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois 
(22/02/2022). Eu, Tiago Ferreira, escrevente autorizado, digitei. Eu, Wilton Freitas, Tabelião Substituto, o subscrevi e dou fé.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  COOPERATIVA DE TRABALHO 
DE MULTISERVIÇOS - COPMS. O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE MULTISERVIÇOS 
- COPMS,  inscrita sob o CNPJ sob o nº 29.414.272/0001-10, com NIRE de n° 5686075 no uso das  
atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data  somam-
se 352 (Trezentos e cinquenta e dois) sócios cooperados, em pleno gozo de seus direitos  sociais para se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no dia 05 DE MARÇO  DE 2022, que será realizada 
no auditório reservado - Av. da Universidade, 2318 - Benfica,  Fortaleza - CE, 60020-180, informamos que 
a mesma será também transmitida em formato oline  pela plataforma ZOOM, o cooperado que optar por 
assistir no formato virtual deve entrar em contado  com a cooperativa até 01(um) dia antes da data de 
assembleia solicitando seu cadastro e para receber  o link de acesso por e-mail, sendo às 08:00 horas em 
primeira convocação, necessitando a  presença de 2/3 de seus associados, às 09:00 horas, em segunda 
convocação, com presença de  metade mais um de seus sócios. E as 10:00 horas, em terceira e última 
convocação com a  presença de no mínimo 50 (cinquenta) sócios, para deliberarem sobre os seguintes 
assuntos  ORDEM DO DIA: 1) Prestação de contas de Conselho de Administração acompanhado de  
parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2021, compreendendo: a) Relatório da  gestão; b) 
Balanço Geral; c) Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas e parecer do  Conselho Fiscal; d) 
Plano de atividade da cooperativa para o exercício seguinte. 2) Destinação  das sobras/perdas apuradas no 
exercício. 3) Eleição e pose dos componentes do conselho  fiscal período 2022. 4) Fixação dos honorários, 
gratificações e da cédula de presença para os  componentes do Conselho Fiscal.  5) Assuntos Gerais da 
assembleia de caráter não deliberativo. Fortaleza, 17 de fevereiro de 2022.  PRESIDENTE DA COPMS - 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE MULTISERVIÇOS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  COOPERSAUDE - 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS, DA  SAÚDE.  O Presidente da COOPERATIVA 
DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE – COOPERSAÚDE, inscrita sob o CNPJ sob o nº 
30.064.248/0001-87, com NIRE de n° 23400017406  no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto 
Social, convoca os senhores associados, que nesta  data somam-se 143 (Cento e quarenta e três) 
sócios cooperados, em pleno gozo de seus direitos sociais  para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022,  que em virtude de falta de espaço físico na sede 
social será realizada no auditório reservado - Av. da  Universidade, 2318 - Benfica, Fortaleza - CE, 
60020-180, informamos que a mesma será também  transmitida em formato oline pela plataforma 
ZOOM, o cooperado que optar por assistir no formato virtual deve  entrar em contado com a cooperativa 
até 01(um) dia antes da data de assembleia solicitando seu cadastro e para  receber o link de acesso 
por e-mail, sendo às 07:00 horas em primeira convocação, necessitando a  presença de 2/3 de seus 
associados, às 08:00 horas, em segunda convocação, com presença de metade  mais um de seus 
sócios. E às 09 horas, em terceira e última convocação com a presença de no mínimo  20 (vinte) 
sócios, para deliberarem sobre os seguintes assuntos ORDEM DO DIA: 1) Prestação de  contas de 
Conselho de Administração acompanhado de parecer do Conselho Fiscal referente ao  exercício de 2021, 
compreendendo: a) Relatório da gestão; b) Balanço Geral; c) Demonstrativo das  sobras apuradas, 
ou das perdas e parecer do Conselho Fiscal; d) Plano de atividade da cooperativa para o exercício 
seguinte. 2) Destinação das sobras/perdas apuradas no exercício. 3) Eleição e pose dos  componentes 
do conselho fiscal e administrativo período 2021/2022. 4) Eleição e posse dos  componentes do conselho 
administrativo para o período de 2021 a 2025. 5) Fixação dos honorários,  gratificações e da cédula 
de presença para os componentes do Conselho de Administração e do  Conselho Fiscal. 6) Justificativa 
das não realizações das assembleias referente a competência  2020/2021. 07) Assuntos Gerais da 
assembleia de caráter não deliberativo. Fortaleza, 21 de fevereiro de 2022. Presidente da Cooperativa 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  COOPERATIVA DE 
TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - COOPERSAÚDE.  O Presidente da COOPERATIVA 
DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA  SAÚDE – COOPERSAÚDE, inscrita sob o CNPJ sob o nº 
30.064.248/0001-87, com NIRE de n°  23400017406 no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto 
Social, convoca os senhores  associados, que nesta data somam-se 143 (Cento e quarenta e três) 
sócios cooperados, em pleno gozo  de seus direitos sociais para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, NO  DIA 04 DE MARÇO DE 2022, que em virtude de falta de espaço físico na sede 
social será realizada  no auditório reservado - Av. da Universidade, 2318 - Benfica, Fortaleza - CE, 60020-
180, informamos  que a mesma será também transmitida em formato oline pela plataforma ZOOM, o 
cooperado que optar por  assistir no formato virtual deve entrar em contado com a cooperativa até 01(um) 
dia antes da data de assembleia  solicitando seu cadastro e para receber o link de acesso por e-mail, sendo 
às 10:00 horas em primeira  convocação, necessitando a presença de 2/3 de seus associados, às 11:00 
horas, em segunda  convocação, com presença de metade mais um de seus sócios. E às 12h horas, em 
terceira e última  convocação com a presença de no mínimo 20 (vinte) sócios, para deliberarem sobre os 
seguintes  assuntos: 1) Deliberação para modificações do Estatuto Social consignadas a seguinte: inclusão 
e  alterações de CNAES, alteração e ajuste na cláusula 14°, alteração na área de atuação da  cooperativa, 
alteração e ajuste no objeto social da cooperativa, 2) Alteração no nome fantasia  da cooperativa. 3) 
Alteração do CNAE principal da cooperativa. 4) Assuntos gerais de interesse  da assembleia de caráter não 
deliberativo. Fortaleza, 21 de Fevereiro de 2022. Presidente da Cooperativa 
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

O Governo prepara um corte de 25% no IPI (Imposto so-
bre Produtos Industrializados), ao custo de R$ 20 bilhões, 
de acordo com membros do Governo. A medida, anuncia-
da, ontem, pelo ministro Paulo Guedes (Economia), terá 
o impacto dos cofres públicos rateado, sendo metade para 
a União e metade para estados e municípios. Segundo o 
ministro, esse movimento é para a “reindustrialização do 
Brasil”. “Esse excesso de arrecadação não é para inchar a 
máquina de novo. Preferimos transformar esse ganho de 
arrecadação em redução de impostos para milhões de bra-
sileiros”, palavras do ministro, em tom de animação de pal-
co. A Receita Federal encerrou 2021 com uma arrecadação 
recorde de R$ 1,8 trilhão, um aumento real de 17,3% em re-
lação a 2020 - ano mais afetado pela pandemia da covid-19. 

Analistas, no entanto, consideram que o valor foi impul-
sionado pela inflação, que o ritmo de crescimento não será 
o mesmo neste ano e que as despesas continuam subindo. A 
redução do IPI também foi implementada no governo Dilma, 
para tentar movimentar a economia. Por ser um imposto re-
gulatório, o IPI pode ter suas alíquotas alteradas por meio de 
decreto presidencial, sem necessidade de aval do Congresso 
Nacional – onde governadores e prefeitos, que também se-
riam afetados, exercem poder de pressão. A ideia é que, caso a 
proposta seja implementada, apenas cigarros e bebidas conti-
nuem com tributação mais elevada. Já produtos de linha bran-
ca ou automóveis, por exemplo, teriam a carga reduzida.

IPI: 25% a menos, por R$ 20 bi

Nova moeda. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou por unanimidade nesta terça-feira (22) 
proposta que regulamenta as operações financeiras com criptomoedas e inclui as fraudes com essas moedas 
digitais, com pena de quatro a oito anos de prisão, além de multa. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.

BC repercute
Horas depois de Guedes 

dizer que o Governo prepa-
ra um corte de 25% no IPI, 
o presidente do BC, Rober-
to Campos Neto, avaliou 
que reduzir tributo auxilia 
na queda da inflação no 
curto prazo, mas não tem 
efeito de forma estrutural. 
Campos Neto disse que 
países como Colômbia e 
Índia também estão discu-
tindo cortes de impostos. 
No entanto, ressaltou que 
a inflação alta deve-se, em 
parte, pelos programas de 
auxílio durante a pande-
mia, que expandiram os 
gastos em todo o mundo.

BC repercute II
Quando ao cenário 

brasileiro, o presidente do 
Banco Central disse esperar 
que a inflação permaneça 
alta, mas comece a acelerar 
a sua queda no período 
entre abril e maio, olhando 
para o acumulado de 12 
meses. O índice oficial de 
inflação no Brasil começou 
2022 com alta de 0,54% 
em janeiro, com índice 
acumulado de 10,38%, 
segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística). No recorte dos 
12 meses até janeiro, a taxa 
é a mais elevada desde 2016 
(10,71%).

Cara estadia
Pesquisa do Procon 

Fortaleza, com preços de 
hospedagem para o período 
de Carnaval (26/2 a 1º/3), 
aponta que a diferença de 
preços de hospedagem 
pode chegar a 426% para 
uma mesma região turís-
tica, no valor total de três 
diárias. O Procon orienta 
que consumidores guardem 
anúncios e propagandas 
das hospedagens, bem 
como recibos e compro-
vantes de pagamento, para 
uma possível reclamação. 
Segundo a Secretaria Muni-
cipal do Turismo, a expecta-
tiva de ocupação hoteleira é 
de 75%, na Capital.

Consórcios
O Sistema de Consórcios 

manteve, em janeiro, o 
ritmo dos bons resultados 
obtidos no ano passa-
do, no País. Também 
avançaram nas vendas, 
inclusive com aumento do 
tíquete médio provoca-
ram ampliação do volume 
de negócios realizados. 
Todos os seis indicadores 
registraram crescimento 
nas comercializações: 
letroeletrônicos e outros 
bens móveis duráveis, com 
304,8%; veículos pesados, 
com 96,0%; imóveis, com 
28,4%; veículos leves, com 
14,9%; serviços, com 3,7%; 
e, motocicletas, com 3,4%.

Conta de luz pode subir ainda mais
Distribuidoras de energia e grandes empresas 
estão se mobilizando para reunir milhões de reais 
e cumprir uma decisão judicial liminar de primeira 
instância que o Governo não consegue reverter 
e pode pressionar ainda mais a conta de luz. O 
rateio milionário vai bancar um pagamento para 
a gaúcha UTE Uruguaiana, da Âmbar, empresa 
de energia do grupo J&F, dono da JBS. A CCEE, 
responsável pela contabilidade do setor, já pagou 
os R$ 19 milhões considerados justos pelo poder 
público. Mas a Âmbar conseguiu na Justiça o 
diretor de receber cerca de R$ 740 milhões, e o 
pagamento precisa ser depositado até 9 de março.

Ataques virtuais a empresas crescem 31%
O ataque hacker vivido pelo grupo 
Americanas no Brasil, que há três 
dias consecutivos deixa fora do ar 
os sites e aplicativos Americanas.
com, Submarino e Shoptime, está 
longe de ser um caso isolado. Se-
gundo levantamento global da con-
sultoria Accenture, cada empresa 

registrou 270 ataques cibernéticos em 2021, um aumento 
de 31% frente a 2020. Desse total, 29 (11%) foram bem-
-sucedidos, ou seja, afetaram o sistema das companhias. 

A Caixa Econômica Fe-
deral liberou novo lote do 
abono salarial do PIS. No 
total, o benefício deve ser 
pago a 23 milhões de bra-
sileiros, o que representa 
um montante de R$ 19,5 
bilhões. Os pagamentos co-
meçaram dia 8, apenas para 
os nascidos em janeiro. Nos 
dias 10, 15 e 17 foi a vez dos 
nascidos em fevereiro, mar-
ço e abril, respectivamente. 
O calendário de pagamen-
to do PIS varia conforme o 
mês de nascimento do be-
neficiário.

Os trabalhadores têm a 
partir da data de liberação 
do pagamento, que atende 
ao mês de aniversário, até o 
dia 29 de dezembro de 2022 
para realizarem o saque dos 
valores, que pode chegar 
a um salário mínimo (R$ 
1.212) e depende do núme-
ro de meses trabalhados no 
ano-base, que para os paga-
mentos realizados neste ano 
é 2020.

Pode receber o abono PIS 
quem trabalhou com cartei-
ra assinada por no mínimo 
30 dias, consecutivos ou 
não, no ano de 2020. Além 
disso, também é preciso es-
tar cadastrado no programa 
PIS ou no Cnis há pelo me-

nos cinco anos; ter recebido 
até dois salários mínimos 
médios de remuneração 
mensal (R$ 2.090) e ter seus 
dados informados pelo em-
pregador (pessoa jurídica 
ou governo) corretamente 
na Rais ou no eSocial do 
ano-base considerado para 
apuração (2020).

Os trabalhadores nasci-
dos em qualquer mês po-
dem consultar se têm direi-
to ao abono salarial de 2022 
e o valor pelo aplicativo 
Carteira de Trabalho Di-
gital, do governo federal, e 
pelo telefone 158. Nascidos 
de janeiro a junho também 
podem consultar se rece-
berão nos aplicativos Caixa 
Tem e Caixa Trabalhador.

Como sacar?
Beneficiários da Caixa 

recebem o dinheiro na con-
ta-corrente ou na poupan-
ça. Quem não tem conta na 
Caixa receberá os valores 
em uma poupança digital 
criada pela Caixa, que pode 
ser movimentada pelo app 
Caixa Tem. Caso o benefi-
ciário não tenha conta na 
Caixa e nem poupança digi-
tal, é preciso ir a uma agên-
cia com o número do PIS e 
documento oficial com foto. 

Por meio do app Caixa 
Tem é possível fazer com-
pras com cartão de débito 
virtual, pagar boletos e con-
tas, fazer transferências e 
saques sem cartão nos cai-
xas eletrônicos e lotéricas. 
Para fazer saques sem o car-
tão, é necessário selecionar 
a opção “Saque sem Cartão”, 
gerar um código e utilizá-
-lo em caixas eletrônicos 

da Caixa, lotéricas e corres-
pondentes Caixa Aqui. No 
dia 15, o Banco do Brasil li-
berou também o pagamento 
para os servidores públicos 
beneficiários do Programa 
de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pa-
sep). O calendário de paga-
mento segue o dígito final 
do número de inscrição do 
trabalhador no Pasep.

Liberado novo lote do abono 
do PIS; veja o calendário
Os beneficiários têm a partir do mês de aniversário, até o
dia 29 de dezembro de 2022 para realizarem o saque dos valores

Prefeitura Municipal de Quixadá - Torna público o extrato da Ata de Registro de Preços resultante do 
Pregão Presencial nº 26.001/2022-PPRP: Nº ATA 26.001/2022-A-SRP - Valor Global: R$ 399.600,00 
– Contratada: C. L. Abreu Júnior LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Raimundo Robenyl-
son Furtado Nogueira. Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito, 
e Cidadania, Armstrong Braga Ferreira, Secretário/Ordenador de Despesa. Objeto: Registro de preço 
visando futura e eventual contratação de serviço de concessão de uso temporário de licença de 
software para aplicativo de bloco eletrônico para auto de infração de trânsito com seus acessórios 
correspondentes e sistema web de gestão. Prazo de vigência: 12 meses contados a partir de sua 
assinatura. Data da assinatura da Ata de Registro de Preço: 16/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá – Aviso de Licitação – A Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção, torna público que às 09h do dia 14/03/2022, na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, 
s/n – Campo Velho – Quixadá/CE, receberá propostas para a contratação de empresa especializada 
em construção civil, para executar projeto de construção de pavimentação em pedra tosca, com exten-
são de 594,53M na rua principal da localidade de Boa Água, distrito de Cipó dos Anjos, município de 
Quixadá, conforme projeto básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos. Modalidade: Tomada de Preços Nº 07.001/2022-TP. Tipo: Menor Preço 
Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no 
endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08h às 12h, ou no portal da transpa-
rência: www.tce.ce.gov.br, e no portal do município: www.quixada.ce.gov.br. Mirlla Maria Saldanha Lima.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso De Licitação – A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que às 09h do dia 15/03/2022, na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge 
Matias, s/n – Campo Velho – Quixadá – CE, receberá propostas para a contratação de empresa 
especializada em construção civil, para executar projeto de construção de uma caixa d’água com 
capacidade de 25M³, na Sede do Distrito de São Bernardo, município de Quixadá, conforme projeto 
básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Pú-
blicos. Modalidade: Tomada de Preços Nº 07.002/2022-TP. Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus 
anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a 
partir da publicação deste Aviso, no horário de 08h às 12h, ou no portal da transparência: www.tce.
ce.gov.br, e no portal do município: www.quixada.ce.gov.br. Mirlla Maria Saldanha Lima.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Retificação - Pregão Eletrônico nº 2022.01.19.003-PE-
-SMS - Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos, com 
motorista, combustível e manutenção pela contratada, para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do município. Fica CORRIGIDO os valores totais dos itens 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18. 1.19, 1.20, 1.27 e 1.31 do DETALHAMENTO POR ROTA, 
conforme Retificação em anexo aos autos do Processo Licitatório. Maiores informações no endereço 
da Sede da Comissão de Pregão, Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro – Beberibe/CE, ou pelo fone: 
(85) 3338-1234. Adson Costa Chaves – Pregoeiro Oficial do Município.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Extrato da Ata de Registro de Preços - A Secretária de Saúde, Yonara 
Bezerra Batista torna público, para conhecimento dos interessados o extrato da Ata de Registro De 
Preços Nº. 2022.01.07.002-SRP-SMS - Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aqui-
sições de 5 (cinco) ambulâncias Tipo A – Simples Remoção, e (1) uma ambulância Tipo D – Suporte 
Avançado, do munícipio. - Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Federal 
N0 8.666/93 e suas alterações posteriores. - Valor Global: R$ 947.400,00(novecentos e quarenta e sete 
mil e quatrocentos reais) - Dotação Orçamentária: 1101.10.301.0007.1.011, 1101.10.302.0007.1012. 
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00. Fonte de Recursos: 1500100200, 1601000000, 1603000000, 
1631000000, 1659000000.– VIGÊNCIA:  até 22/02/2023.  – Contratante: Yonara Bezerra Batista, Se-
cretária de Saúde. – Contratadas: CM Veículos Especiais Comercio e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ: 
23.459.837/0001-07, com o valor de R$ 609.500,00(seiscentos e nove mil e quinhentos reais). Assina 
pela contratada: Francisco Carlos Caldas Moura; Vrio Soluções Serviços de Montagens Moveis Eireli, 
inscrita no CNPJ: 20.351.700/0001-38, com o valor de R$ 337.900,00 (trezentos e trinta e sete mil e 
novecentos reais). Assina pela contratada: José Ricardo Mota Rago.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.02.17.001-SRP-INFR  do tipo Menor Preço, cujo objeto:   Registro de preços visando futuras 
e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de 
Infraestrutura do município, que do dia 23/02/2022 a 10/03/2022 até às 08h (Horário de Brasília), 
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, 
no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 10/03/2022, às 
09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do 
dia 10/03/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, 
nº 42 – Centro – Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 
3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Icó – Aviso de Anulação – O Ordenador de Despesas do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto – SAAE, Daniel Maciel de Melo Peixoto do município, torna público a ANULAÇÃO 
do Pregão Presencial Nº 21.002/2022 - PP, cujo objeto: Locação de impressoras térmicas, incluin-
do manutenção, material de apoio e o fornecimento de bobinas de papel térmico personalizado, 
destinadas ao faturamento das contas de consumo de água, com fundamento no Art. 49, caput, da 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. O referido Termo de Anulação estará disponibilizado 
na Comissão de Licitação, no site da Prefeitura (https://ico.ce.gov.br/licitacao.php), no portal de 
licitações do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/) e pelo e–mail: licita.ico@outlook.
com. Informações no tel. (88) 99300.1896.

Prefeitura  Municipal Quixeramobim - O Pregoeiro do município, torna público, a republicação do edital 
em virtude de alterações do termo de referência, para os interessados, e que a nova data será no 
próximo dia 11/03/2022, as 09h horário de Brasília/DF, estará realizando licitação de Pregão Eletrônico 
Nº 13.020/2021 - PE cujo objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para equipar os 
estabelecimentos de saúde, conforme portaria Nº 3.664, de 21/2020, de interesse da Secretaria Muni-
cipal da Saúde, o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada a Rua Monse-
nhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim-Ce; no endereço eletrônico www.bll.org.br –“Acesso 
Identificado no link – acesso público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores 
Informações, no endereço citado, no horário de 08h às 12h. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. Companhia 
Aberta CNPJ n.º 12.528.708/0001-07 NIRE 23.300.030.125 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2022 - AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE 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 481/2009, conforme alterada 
(“ICVM 481/2009”), convocar a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada, em primeira convocação, 
no dia 25 de março de 2022, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, para examinar, discutir e votar 
a respeito da seguinte ordem do dia: (i) demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório 
dos auditores independentes, do parecer do Comitê de Auditoria e do parecer do Conselho Fiscal; (ii) 
relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; (iii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2021; (iv) 
proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; (v) fixação do número de membros do Conselho de Administração; (vi) eleição dos 
membros do Conselho de Administração; (vii) caracterização dos membros independentes do Conselho de 
Administração; e (viii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022. Os 
acionistas interessados em participar da AGO por meio de sistema eletrônico de votação a distância deverão 
enviar e-mail para o endereço ri@aerisenergy.com.br com até 3 (três) dias úteis de antecedência da data de 
realização da AGO, manifestando seu interesse em participar da AGO dessa forma e solicitando o link de 
acesso ao sistema (“Solicitação de Acesso”). A Solicitação de Acesso deverá (i) conter a identificação do 
acionista e, se for o caso, de seu representante legal que comparecerá à AGO, incluindo seus nomes 
completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail do solicitante; e (ii) ser 
acompanhada dos documentos necessários para participação na AGO, conforme detalhado abaixo e no 
Manual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração referente à AGO, divulgado nas 
páginas eletrônicas da Companhia (https://www.ri.aerisenergy.com.br/), da CVM (http://www.gov.br/cvm) e da 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). Os acionistas que não enviarem a Solicitação de 
Acesso na forma e prazo previstos acima não estarão aptos a participar da AGO via sistema eletrônico de 
votação a distância. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participação na AGO, os acionistas ou seus 
representantes deverão apresentar à Companhia, além de cópia autenticada do documento de identidade ou 
dos atos societários que comprovem a representação legal: (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 AGO; (b) cópia autenticada 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 AGO. O representante do acionista pessoa jurídica 
deverá apresentar cópia autenticada 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 AGO 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 
AGO 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 do regulamento do fundo. 
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 com assinatura digital por 
meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil, como alternativa ao 
reconhecimento de firma. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas 
na AGO 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. Validadas a condição de acionista e a 
regularidade dos documentos enviados para participação na AGO, o acionista receberá, por email, as 
instruções para acesso ao sistema eletrônico para participação na AGO. Caso o acionista não receba as 
instruções de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário de início da AGO, deverá 
entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores, por meio do e-mail ri@aerisenergy.
com.br, em até, no máximo, 2 (duas) horas de antecedência do horário de início da AGO, para que seja 
prestado o suporte necessário. Na data da AGO, o link de acesso à plataforma digital estará disponível a 
partir de 30 (trinta) minutos de antecedência e até [15 (quinze)] minutos após o horário de início da AGO, 
sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via 
link, conforme instruções e nos horários aqui indicados (entre 30 (trinta) minutos antes e [15 (quinze) minutos 
após o horário marcado para início da AGO). Após 15 (quinze) minutos do início da AGO, não será possível 
o ingresso do acionista na AGO, independentemente da realização do cadastro prévio. Assim, a Companhia 
recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para participação da AGO com pelo menos 15 
(quinze) minutos de antecedência. Instruções e orientações detalhadas sobre os procedimentos para 
acompanhamento, participação e manifestação por parte dos acionistas serão prestadas pela mesa no início 
da AGO. Em linha com o previsto na ICVM 481/2009, no caso de acionistas que desejarem se manifestar 
durante a AGO, todas as instruções de voto recebidas por meio de boletim de voto a distância para aquele 
mesmo acionista serão desconsideradas. Nos termos da ICVM 481/2009, serão considerados presentes à 
AGO os acionistas cujo boletim de voto a distância tenha sido considerado válido pela Companhia ou os 
acionistas que tenham registrado sua presença no sistema eletrônico de participação a distância de acordo 
com as orientações acima. Ressalta-se que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGO, 
uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital. A Companhia ressalta que será de 
responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização 
das plataformas para participação da AGO 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 AGO, incluindo a proposta da administração que contém informações complementares 
relativas à participação na AGO por meio do sistema eletrônico, estarão à disposição dos acionistas na sede 
social da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia, da CVM e da B3. Caucaia, 23 de fevereiro 
de 2022. Alexandre Funari Negrão - Presidente do Conselho de Administração

AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - Companhia 
Aberta - CNPJ/ME nº 12.528.708/0001-07 - NIRE 23.300.030.125 | Código CVM n.º 02528-3 - AVISO AOS 
ACIONISTAS - A AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 
S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que os documentos e informações 
relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 25 de março de 2022, às 10h00, são disponibilizados nesta data 
na sede da Companhia, localizada na Cidade de Caucaia e Estado do Ceará, na Rodovia CE-155, km. 
2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, e no Escritório Administrativo da 
Companhia, localizado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida José de Souza Campos, 
1321, 12° andar, Cambuí, CEP 13025-320 e nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários 
(www.gov.br/cvm), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão  (www.b3.com.br) e da Companhia (www.ri.aerisenergy.
com.br). Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será 
oportunamente realizada no jornal “O Estado”. Caucaia, 23 de fevereiro de 2022. Bruno Lolli - Diretor de 
Planejamento e de Relações com Investidores

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO - O PRESIDENTE  DA  COPAZEL–COOPERATIVA  AGROINDUSTRIAL ZÉ LOURENÇO, CNPJ nº 

10.254.805/0001-15, NIRE nº 23.4000.14245, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, VEM RETIFICAR O EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,publicado em 15/02/2022, Caderno Economia, página 10, do 

Jornal O ESTADO, e para dele fazer constar as alterações a seguir indicadas:Para a ASSEMBLEIA GERALORDINÁRIA: I - Onde se lê: Edital 

de 1ª, 2ª e 3ª Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital LEIA-SE: EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  II- Onde se lê: item 10 – Eleição de 02 (dois) delegados, para representar a COPAZEL na Central 

Copacaju. LEIA-SE: item 10 - Eleição de 03 (três) delegados, para representar a COPAZEL na Central Copacaju. III - Onde se lê: 

Recomposição, renúncia e eleição de membros da Diretoria da COPAZEL. LEIA-SE: Realocação de cargos na Diretoria. IV- Item 13 – redação 

deste item será renumerado para Item 14, que será incluído. V- Item 13 – passará a ter a seguinte redação: Eleição para cargo de Diretor 

Presidente, ora em vacância. PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Inclusão do item 2: Prestação de contas do Plano de 

Desenvolvimento do Comércio Justo 2020. Alíneas: a, b, c, d, e, f - OBSERVAÇÕES: excluídos.  Chorozinho/CE, 23 de Fevereiro de 2022 . 

ANTONIO RONALDO PEREIRA DE SALES –DIRETOR PRESIDENTE

Para os devidos fins e efeitos o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, em seu inteiro teor 

conforme abaixo: 

COPAZEL– COOPERATIVA  AGROINDUSTRIAL  ZÉ  LOURENÇO - CNPJ n.º10.254.805/0001- 15

A  COPAZEL – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ZÉ LOURENÇO, situada na Rua1°de Maio,s/n, Assentamento  Zé Lourenço, Distrito 

de Triângulo, Zona Rural, Chorozinho-Ceará, cumprindo deliberação da Diretoria, por seu Presidente,na forma do Estatuto Social no 

art. 17 e alínea “f” do art. 33, CONVOCA os associados em pleno gozo de seus direitos sociais,que nesta data somam 62(sessenta e dois) para 

se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 25 DE FEVEREIRO DE 2022, às 07h em 

primeira convocação,com a presença de 2/3(dois terços) dos associados em condições de votar,ou em segunda convocação às 08h ,com a 

presença de metade mais um dos associados em condições de votar, ou,ainda,em terceira e última convocação às  09h ,com a presença de,no 

mínimo,10(dez) associados em condições devotar,para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA::PARA A ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA: 1- Prestação de contas dos órgãos de administração pertinentes ao exercício findo em 31/12/2021,acompanhado de Parecer do 

Conselho Fiscal e demais demonstrativos contábeis e financeiros.A prestação de contas compreende:a) Relatório da Gestão; b) Balanço 

Patrimonial; e,c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas no exercício. 2 – Destinação das sobras líquidas ou perdas apuradas; 3 - Plano 

de atividades para o exercício 2022; 4 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 5- Admissão, demissão e/ou eliminação de cooperados;6- 

Prestação de Contas do PDCJ (Plano de Desenvolvimento do Comercio Justo) 2021;7-  PDCJ (Plano de Desenvolvimento do Comercio 

Justo) 2022; 8-  Eleição membros do Comitê Ambiental; 9-  Eleição dos membros do Comitê do Prêmio do Comercio Justo; 10– Eleição de 03 

(três) delegados,para representar a COPAZEL na Central COPACAJU; 11- Indicação de 02 (dois) cooperados para compor o Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal da Central Copacaju; – Realocação de cargos na Diretoria; - Eleição para cargo de Diretor Presidente, ora 

em vacância; - Assuntos diversos de interesse social, sem caráter deliberativo.PARA A  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 01 – 

Alteração Estatutária; 02 -  Prestação de contas do Plano de Desenvolvimento do Comércio Justo 2020.

Chorrozinho/CE, 15 de Fevereiro de 2022.  

ANTONIO RONALDO PEREIRA DE SALES – DIRETOR PRESIDENTE

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COPAZEL – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ZÉ LOURENÇO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE 1ª, 2ª e  3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  E EXTRAORDINÁRIA

Janeiro 08/02/2022 29/12/2022 

Fevereiro 10/02/2022 29/12/2022 

Março 15/02/2022 29/12 /2022 

Abril 17/02/2022 29/12/2022 

Maio 22/02/2022 29/12/2022 

Junho 24/02/2022 29/12/2022 

Julho 15/03/2022 29/12/2022 

Agosto 17/03/2022 29/12/2022 

Setembro 22/03/2022 29/12/2022 

Outubro 24/03/2022 29/12/2022 

Novembro 29/03/2022 29/12/2022 

Dezembro 31/03/2022 29/12/2022
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