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ECONOMIA

Com o impacto da reabertura da economia, a taxa de de-
semprego recuou para 11,1% no quarto trimestre de 2021, 
segundo o IBGE. Isso significa que o indicador atingiu 
igual patamar do quarto trimestre de 2019, antes da pande-
mia. A volta ao mercado de trabalho, contudo, foi marcada 
mais uma vez pela queda na renda da população ocupada. 
Segundo o IBGE, o rendimento real habitual foi estimado 
em R$ 2.447 no quarto trimestre, baixa de 3,6% frente ao 
trimestre anterior e de 10,7% em relação a igual período de 
2020. Trata-se da menor renda média do trabalho de toda 
a série histórica, iniciada em 2012. Os dados integram a 
Pnad Contínua.

Em outras palavras, os dados apontam que há mais pes-
soas trabalhando em relação ao período inicial da crise. No 
entanto, o rendimento está mais baixo, tanto é que alcan-
çou o menor nível da série histórica, segundo o IBGE. A 
taxa de desemprego de 11,1% veio em linha com as proje-
ções do mercado financeiro. O indicador estava em 12,6% 
no terceiro trimestre de 2021. Entre outubro e dezembro 
de 2020, era de 14,2%. O número de desempregados foi 
estimado em 12 milhões no quarto trimestre de 2021, di-
minuindo 10,7% (menos 1,4 milhão de pessoas), frente ao 
trimestre terminado em setembro, e caiu 16,7% (menos 
2,4 milhões) ante igual período de 2020. Já a população 
ocupada com algum tipo de trabalho foi estimada em 95,7 
milhões de pessoas no último trimestre do ano passado – 
o maior contingente da série histórica. 

Brasil: Pior renda em uma década

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Ceará
No Ceará, a taxa de 

desocupação recuou para 
11,1% no último trimestre 
de 2021, uma redução de 
1,3% frente ao trimestre 
anterior. Com isso, o nú-
mero de pessoas em busca 
de emprego no estado do 
Ceará caiu para 439 mil 
(-10,6%). Já os ocupados 
chegaram a 3,5 milhões, 
com crescimento de 1,8%. 
Houve, no Estado, redu-
ção da população deso-
cupada tanto sobre igual 
período do ano anterior 
(-119 mil pessoas; -21,3%) 
como em relação ao 
trimestre imediatamente 
anterior (-52 mil; -10,6%).

Juros
Com a volta da Selic 

aos dois dígitos, a escalada 
de juros cobrados pelos 
bancos para empréstimos 
continua. Em janeiro, 
o valor médio chegou a 
35,3% ao ano, segundo o 
BC. A média, que era de 
33,8% em dezembro de 
2021, com alta de 1,5%, 
atingiu o maior nível 
desde novembro de 2019 
(35,49%) – sendo que, em 
janeiro de 2021, estava em 
28,4%. Nas operações de 
crédito, a taxa média anual 
cobrada pelo sistema fi-
nanceiro subiu para 25,3% 
em janeiro, contra 24,3% 
em dezembro de 2021.

Clima econômico do Brasil é o pior da AL
O Índice de Clima Econô-

mico (ICE), medido pela 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), recuou 2,8 pontos 
no primeiro trimestre des-
te ano em relação ao tri-
mestre anterior. Com isso, 
o indicador, construído 
com base na avaliação de 

especialistas em economia do país, chegou a 60,6 pontos 
em uma escala de 0 a 200 pontos. É o pior resultado des-
de o segundo trimestre de 2020 (40,8 pontos).

Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

A Rússia decidiu atacar a 
Ucrânia, naquilo que Kiev 
chamou de invasão total. É 
a mais grave crise militar 
na Europa desde a Segunda 
Guerra Mundial. Às 13h40, 
o Ibovespa caía 1,69%, a 
110.127 pontos. Mais cedo, o 
índice de referência do mar-
cado de ações do país havia 
tombado 2,38%, recuando à 
mínima de 109.341 pontos. 
O mercado acionário do país 
já vinha de uma queda de 
0,78% na véspera, quando 
dados prévios do IBGE indi-
caram a maior inflação para 
fevereiro desde 2016.

O dólar disparava 2,51% a 
R$ 5,1290. O início da ofen-
siva militar russa provocava 
valorização global da moeda 
americana. O dólar costuma 
ser mais procurado por inves-
tidores em períodos de incer-
teza e isso explica a valoriza-
ção. O salto na cotação ocorre 
um dia depois da divisa ame-
ricana ter atingido o seu me-
nor valor frente ao real desde 

o final de junho. Nesta quar-
ta-feira (23), o dólar havia 
recuado 0,95%, a R$ 5,0030, 
o que havia levado a moeda 
a um recuo de 12,4% desde o 
pico de valorização neste ano, 
de R$ 5,71 em 5 de janeiro.

Até esta quarta, antes da 
invasão russa à Ucrânia, in-
vestidores estrangeiros que 
enxergavam o Brasil como al-
ternativa às baixas nas bolsas 
de economias desenvolvidas 
mantinham um forte fluxo de 
investimentos no mercado fi-
nanceiro doméstico.

Analistas avaliavam que a 
crise na Europa até mesmo 
favorecia esse movimento. 
Semelhanças entre os seto-
res de commodities de Brasil 
e Rússia fariam do mercado 
brasileiro um potencial refú-
gio de investidores obrigados 
a interromper negócios em 
Moscou, que sofrerá sanções 
econômicas. Fundamentos 
que tornam o Brasil atraente 
para investidores internacio-
nais continuam presentes, 

como real desvalorizado, Bol-
sa com ações baratas, valori-
zação de commodities e, prin-
cipalmente, uma taxa de juros 
muito alta em relação às prin-
cipais economias.O início de 
uma guerra, porém, faz inves-
tidores abandonarem funda-
mentos para adotarem medi-
das de proteção contra riscos 
de perdas, segundo Fernanda 
Mansano, economista-chefe 
da plataforma de investidores 
TC (Traders Club). “Até en-
tão, a gente estava vendo um 
efeito carry trade com base 
no fundamento do diferencial 
de juros entre Brasil e Estados 
Unidos”, diz Mansano.

Carry trade é como o mer-
cado chama a prática de to-
mar crédito barato em países 
com juros baixos e aplicar em 
mercados com maior possibi-
lidade de retorno.

“Agora, diante de uma si-
tuação de incerteza, pode 
haver fuga [do capital estran-
geiro]. A chance de desvalori-
zação cambial no curtíssimo 

prazo é real”, comenta a eco-
nomista. “Costumo compa-
rar esses momentos como 
dirigir quando está choven-
do muito. O que você faz? 
Para o carro, espera passar, 
porque não dá para enxergar 
o que está lá na frente.” Bol-
sas em todo mundo afun-
davam nesta quinta-feira. O 
índice que acompanha as 50 
principais empresas de paí-
ses da Europa que utilizam 
o euro como moeda desa-
bava 3,51%. Os mercados 
de ações de Londres, Paris e 
Frankfurt tinham perdas de 
3,70%, 3,80% e 3,78%, res-
pectivamente.

Na Ásia, os principais índi-
ces acionários fecharam com 
quedas severas. Tóquio, Hong 
Kong e Xangai/Shenzhen des-
pencaram em 1,81%, 2,21% e 
2,03%, nessa ordem.

O barril do petróleo Brent, 
referência mundial para essa 
mercadoria, subia 7,85%, a 
US$ 104.44 (R$ 534,39), na 
maior cotação desde 2014.

IR 2022: Prazo para declarar começa dia 7
O prazo para enviar a declaração do Impos-

to de Renda 2022 começará às 8h do dia 7 de 
março. Os contribuintes têm até as 23h59 do 
dia 29 de abril para prestar contas à Receita 
Federal. Quem é obrigado a declarar e atrasa 
paga multa mínima de R$ 165,74, que pode 
chegar a 20% do imposto devido no ano. Se-
gundo o órgão, são esperadas 34,1 milhões de 
declarações neste ano. No ano passado, foram 
entregues 34,168 milhões de documentos. O 
programa para preencher o IR será liberado 
também no dia 7 de março, quando começa o 
prazo para  declarar.

Dólar salta 
O dólar teve forte alta 

ontem, dia em que os 
mercados globais foram 
sacudidos pelo início da 
guerra na Europa. A Rússia 
decidiu atacar a Ucrânia, 
naquilo que Kiev chamou 
de invasão total. A moeda 
americana disparou 2,01%, 
fechando a sessão cotada 
a R$ 5,1040. O salto ocorreu 
um dia depois da divisa 
americana ter atingido o seu 
menor valor frente ao real 
desde o final de junho, na 
quarta-feira (23), ao cair 
0,95%, a R$ 5,0030 - um 
tombo de 12,4% desde o pico 
de R$ 5,71 em 5 de janeiro.

Prepare o bolso
A invasão da Ucrânia por 

tropas russas deve mexer 
com o bolso dos brasileiros 
por causa dos preços dos 
combustíveis, afirmam 
economistas. Segundo 
especialistas, além das ines-
timáveis perdas das popu-
lações diretamente afetadas 
pela guerra, o conflito vai 
prejudicar a oferta de petróleo, 
uma importante matéria-
-prima para a economia 
global. O receio de que o 
conflito, no leste europeu, 
provoque uma redução da 
oferta de petróleo já está 
influenciando o mercado in-
ternacional de commodities.

Imposto de renda. O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2022 começará às 8h do dia 7 de 
março. Os contribuintes têm até as 23h59 do dia 29 de abril para prestar contas à Receita Federal. Quem é obri-
gado a declarar e atrasa paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano.

Dólar dispara e Bolsa do Brasil 
tomba com guerra na Ucrânia
A Bolsa de Valores brasileira operou em forte queda após o início da guerra 
na Europa. O dólar que estava abaixo de R$ 5 esta semana voltou a subir

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de Republicação - O Presidente da Comissão Perma-
nente de Licitação, localizada a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessa-
dos que no dia 14/03/2022, às 09h, realizará licitação de Tomada de Preços Nº 2022.02.04.001 
- GM(Governo Municipal), cujo objeto: Prestação dos serviços de engenharia consultiva, asses-
soramento e elaboração dos projetos de engenharia por demanda, junto às unidades adminis-
trativas do município. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data 
desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: 
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira. 

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

           

CNPJ 01.753.173/0001-43  - Av. Santos Dumont, 3131, sala 1218, Aldeota, Fortaleza, Ceará.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.  

(ASSEMBLEIA DIGITAL / MODALIDADE SEMIPRESENCIAL)

O Diretor-Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO CEARÁ LTDA.. – COMINT, 

inscrita no CNPJ sob o nº 01.753.173/0001-43, com sede na Av. Santos Dumont, 3131, sala 1218, Aldeota, CEP 60150-

165, em Fortaleza/CE, de acordo com o art. 38, § 2º da Lei 5.764/71 e art. 19 do Estatuto Social, CONVOCA seus 249 

(duzentos e quarenta e nove) cooperados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO, que, 

formalmente se realizará na sede social da Cooperativa, localizada no endereço acima referido, e ainda, nos termos da 

Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020, expedida pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e 

Integração – DREI do Ministério da Economia, SERÁ REALIZADA, TAMBÉM, POR MEIO ELETRÔNICO, NA MODALIDADE 

SEMIPRESENCIAL, ATRAVÉS DA FERRAMENTA GOOGLE MEET ( ), no dia     

14 DE MARÇO DE 2022 (segunda-feira), às 17h00min, em primeira convocação, com a presença mínima de dois terços 

dos cooperados; às 18h00min, em segunda convocação, com a presença mínima de metade mais um dos cooperados; e às 

19h00min, em terceira e última convocação, com a presença de 50 (cinquenta) cooperados ou, no mínimo, 20% (vinte por 

cento) dos cooperados, prevalecendo o menor número, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:1) Deliberar sobre 

a prestação de contas dos órgãos de administração, relativa ao exercício de 2021, compreendendo: a) relatório da gestão; b) 

balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura 

das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; 2) Deliberar sobre a destinação das sobras apuradas ou rateio 

das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no 

primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; 3) Eleição dos componentes da Diretoria, com mandatos até a AGO de 

2024 e do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2023; 4) Deliberação sobre a fixação da produção especial dos órgãos 

de administração;5)Deliberação sobre adoção ou não de diferentes faixas de retirada dos associados (art. 14 da Lei 

12.690/2012);6)Homologação da exclusão dos cooperados inativos na forma das regras internas da Cooperativa. 

INFORMAÇÕES E OBSERVAÇÕES: a) A  AGO se realizará de acordo com as normas da Lei Federal nº 5 .764, de 16 de 

dezembro de 1971, do Estatuto Social da COMINT e de acordo com as regras previstas na Instrução Normativa – IN DREI nº 

81, de 10 de junho de 2020 e IN DREI nº 112, de 20 de janeiro de 2022, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e 

Integração–DREI, do Ministério da Economia, na modalidade digital, semipresencial; b) Não obstante realizada na 

modalidade digital semipresencial ,também com a participação e deliberação à distância de todos os cooperados 

comparecentes à Assembleia, para todos os efeitos legais, a AGO realizar-se-á formalmente na sede da Cooperativa, no 

endereço constante do presente edital; c) Os cooperados poderão participar presencialmente e participar e votar também à 

distância, por meio digital; d) Todos os documentos pertinentes, informações, instruções eos detalhes sobre o modo de 

participação e votação à distância por parte dos cooperados estarão disponíveis de forma segura e completa na Rede Mundial 

de Computadores(Internet)no endereço eletrônico da Cooperativa; e) A participação,discussão e deliberação dos cooperados 

se dará através da plataforma GOOGLE MEET, disponível no endereço eletrônico usual e nas lojas de aplicativos Play Store 

(andróide) e APPStore (IOS); f ) A  AGO será gravada e arquivada pelo prazo legal; g) As deliberações tomadas na Assembleia 

vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes; h) A COMINT não se responsabilizará por eventuais deficiências na 

conexão de aparelhos e equipamentos dos cooperados. Fortaleza/CE, 25 de fevereiro de 2022. 

https://meet.google.com/jxz-bbxe-fpm

Dr. Joel isidoro Costa - Presidente da COMINT-CE

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO CEARÁ LTDA.- COMINT

           COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.

CNPJ n° 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor-Presidente da COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA., CNPJ 

n° 02.985.391/0001-76, NIRE 23400009071, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo caput do art. 

23, em consonância com o § 3º do art. 22, ambos do Estatuto Social desta Cooperativa,pelo presente edital 

CONVOCA os 787(setecentos e oitenta e sete) cooperados em condições de votar, para se reunirem em 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO), a se realizar no dia 28 DE MARÇO DE 2022 (2ª.feira), na sede da 

cooperativa localizada na Av. Desembargador Moreira, 760 - 8º andar - salas 803/804/805 - Bairro Meireles 

nesta capital, às 6:00h, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 

cooperados; às 7:00h, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados; e às 8:00h, 

em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo,10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a 

seguinte ORDEM DO DIA 1) Eleição individual dos 03 (três) membros efetivos e dos 03 (três) membros 

suplentes do Conselho Fiscal (horário de votação das8:00h até 19:30h); 2) Prestação de contas do Conselho 

de Administração,referente ao exercício de 2021,compreendendo: o relatório da gestão, balanço 

patrimonial, demonstrativo de sobras e perdas e parecer do Conselho Fiscal; 3) Destinação das Sobras do 

Exercício encerrado; 4) Fixação do Pró-Labore da Diretoria Executiva e Cédulas de Presença dos membros 

do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. OBSERVAÇÕES: a) A votação do item “1” da ORDEM DO 

DIA será realizada no período compreendendo das 8:00h até às 19h30min da data da assembleia e todos os demais 

itens serão deliberados somente a partir das 19h30min; b) As inscrições dos candidatos individuais concorrentes ao 

cargo de Conselheiro Fiscal, serão realizadas excepcionalmente pelo e-mail 

das 8h do dia 25/02/2022 até às 17h do dia 11/03/2022, mediante preenchimento de ficha de inscrição; c) O 

candidato individual, referido no item “b” acima, receberá e-mail resposta com a confirmação de que seu pedido de 

inscrição de candidatura individual foi recebido e será encaminhado à Comissão Eleitoral, e caso não o receba em 

até 60 (sessenta) minutos, deverá entrar em contato imediato com a COOCIRURGE sob o risco do mesmo ser 

invalidado; d) Conforme determina o art. 27 do Estatuto Social da Cooperativa e o art. 44 da Lei 5.764/71, a presente 

Assembleia Geral Ordinária se restringirá, exclusivamente, à ORDEM DO DIA supracitada, em atenção aos 

princípios legais e doutrinários da vinculação do ato convocatório e da inalterabilidade do edital de convocação; e) As 

deliberações tomadas pela maioria dos presentes à Assembleia Geral, na modalidade do Estatuto Social, vinculam a 

todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes. Fortaleza (CE), 25 de fevereiro de 2022. 

coordenacao@coocirurge.org.br 

Dr. EDUARDO DEMES DA CRUZ - Diretor-Presidente da COOCIRURGE

Prefeitura Municipal de Parambu – O Presidente da Comissão de Licitação torna público o resul-
tado do julgamento da habilitação da tomada de preço Nº. 2021.11.23.001-SESA(Secretaria de 
Saúde), cujo o objeto: Contratação de empresa, para execução dos serviços de recuperação dos 
postos e centros de saúde em diversas localidades no Município, a saber Habilitadas: CONJASF 
Construtora de Açudagem Ltda, WU Construções e Serviços Eireli – EPP, Construtora Moraes 
Eireli, Apla Comercio Serviços Projetos e Construções Eireli-ME, Atualves Construções e Servi-
ços Eireli, FF Empreendimentos e Serviços Ltda, T.C.S da Silva Construções Eireli  - ME, Bar-
bosa Construções e Serviços Ltda-ME ,  AR Construções e Obras de Instalações Eireli, Marphys 
Construções e Serviços de Edificações Eireli,  R. Lessa Engenharia e Consultoria Eireli-EPP, Flay 
Engenharia  Empreendimentos e Serviços Eireli-ME, Eletroport Serviços  Projetos e Construções 
Eireli, G7 Construções e Serviços Eireli, MV&R Locação e Construção Eireli-EPP, Construtora Vi-
pon Eireli-ME, Construtora Kamac Oliveira Ltda-ME. Araguaia Empreendimentos Eireli-ME, Com-
pleta Serviços Construções Eireli-ME, HJ Construções e Empreendimentos Ltda-ME, Pro Limpe-
za Serviços e Construções Eireli, Ilumicon Construções e Serviços Eireli-ME, Antônio Alexandre 
Ferreira Xavier Eireli-ME, IPN Construções e Serviços Eireli, S&T Construções e Locações de 
Mão de Obra Eireli-ME, Plataforma Construções Transporte Serviços Eireli, Emilio Marcos Franco 
Alves – ME, Aleb Construtora & Locadora de Automóveis Ltda-ME, A.I.L Construtora Ltda, CSA 
Engenharia Ltda-ME. Inabilitadas: HB Serviços de Construção Eireli-ME, Medeiros Construções 
e Serviços Ltda. Fica aberto, a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto no artigo 
109, inciso I, alínea “a”, da Lei de Licitações. Caso não haja interposição de recursos, as propos-
tas serão abertas no dia 09/03/2022 as 13h. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Torna público que requereu à Superintendência Estadual 
do Meio Ambiente - SEMACE a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC para 1ª 
ETAPA da construção do Mercado Municipal de Pindoretama-CE, localizado na Rua Marechal 
Castelo Branco, S/N, Centro, no município de Pindoretama-CE, Zona Urbana. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Licitação - Republicação de Edital - Pregão Ele-
trônico Nº 00.01.19.01.22 - PERP - O Pregoeiro, 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 15/03/2022, as 09h horário de Brasília/DF, estará realizando licitação cujo objeto: Registro de 
preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais gráficos, para atender as necessida-
des das diversas secretarias do município, o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de 
licitação, situada a Rua Monsenhor 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.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DO JULGAMENTO 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Senador Sá, através da Comis-
são Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da fase 
de julgamento da documentação de HABILITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS Nº 0712.01/2021, 
cujo o OBJETO é a CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ARENINHAS NAS LOCALIDADES DE CÓR-
REGO VERDE E SALÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME 
PROJETO BÁSICO. EMPRESA (S) HABILITADA (S): COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI (CNPJ n 17.411.277/0001-00), WU CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ n 10.932.123/0001-14), 
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ n 00.311.868/0001-28), CON-
SERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ n 17.452.767/0001-54), PRIME CONS-
TRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ n 19.967.758/0001-21) e LB CONSTRUÇOES (CNPJ n 
40.454.732/0001-76), por cumprir todas as exigências do edital de licitação. EMPRESA (S) INABI-
LITADA (S): O DOS REIS BRANDÃO EIRELI - ME (CNPJ n 27.105.515/0001-02); FRANCISCO 
TIAGO LEMOS OLIVEIRA - MEI (CNPJ n 35.237.870/0001-63); F.AIRTON VICTOR – ME (CNPJ 
n 97.553.390/0001-69), OTACILIO VICTOR DAVI (CNPJ n 38.074.048/0001-17), MASTER SER-
VIÇOS E CONSTRUÇÕES (CNPJ n 26.991.913/0001-00) e ELLUS SERVIÇOS LTDA (CNPJ n 
26.723.179/0001-07), por não preencherem os requisitos do edital de licitação . A ata de julgamento 
da habilitação do certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comis-
são Permanente de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Av. 23 de 
Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-CE, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 
Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea “a” da Lei n.º8.666/93 e atuali-
zações, ficando, desde já, agendada a sessão para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços”, 
caso não haja recursos, para o dia 07 de Março de 2022, às 09:00 horas. Senador Sá – CE, 25 de 
Fevereiro de 2022. Presidente da Comissão de Licitação. Erivando Oliveira Morais Filho.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DE CHAMA-
DA PÚBLICA – CREDENCIAMENTO nº 2502.001/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 
2502.001/2022. A CPL do Município de Senador Sá, localizada na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro 
- Senador Sá-Ce, estará recebendo a documentação dos interessados ao EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 
OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA, 
COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, MÃO DE 
OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA À 
COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, 
PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS, À CARGO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, mediante as condições estabeleci-
das no EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 2502.001/2022, tudo de acordo com a Lei n.º 8.666/93, 
de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94 e legislação complementar em vigor. O Edital e 
seus anexos poderão ser adquiridos junto à CPL no endereço acima citado, no horário de expediente 
do órgão, a partir da publicação deste Aviso. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à 
CPL no endereço acima citado, no horário de expediente do órgão, a partir da publicação deste Aviso. 
O presente credenciamento é permanente, e permanecerá aberto por 12 (doze) meses, obedecendo 
as exigências e especificações elencadas no edital de CHAMADA PÚBLICA. Maiores informações 
poderão ser obtidas na Sala da Comissão de Licitações e Pregões da Prefeitura Municipal, localizada 
na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, pessoalmente ou enviadas para o e-mail: senador.
licitacao@gmail.com, os interessados poderão acessar, ainda, o portal de licitações do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará. Á comissão. Senador Sá/CE, 25 de Fevereiro de 2022. 
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Vários líderes da América 
Latina expressaram, nesta 
quinta-feira (24), repúdio 
às recentes ações militares 
russas em solo ucraniano 
e defenderam uma solução 
pacífica para o conflito. Go-
vernos de Colômbia, Argen-
tina e Chile foram um dos 
mais enfáticos e pediram 
para que o presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, pare 
de atacar o país vizinho, en-
quanto outros presidentes 
pediram a paz, mas sem citar 
diretamente o Kremlin.

Iván Duque, da Colômbia, 
rechaçou no Twitter “o ataque 
premeditado e injustificado 
realizado contra o povo ucra-
niano por parte da Rússia”. Ele 
ainda disse que as ações de 
Moscou “não só atentam con-
tra a soberania [ucraniana], 
mas também ameaçam a paz 
mundial”.

Na Argentina, a Casa Rosa-
da, por sua vez, rejeitou “o uso 
da força armada” e pediu para 
que a Rússia cesse as ações mi-
litares na Ucrânia. O governo 
de Alberto Fernández, que se 
encontrou recentemente com 
Putin, também pediu respeito 
à Carta das Nações Unidas e 
defendeu que “a maior pru-
dência” para pôr fim ao con-
flito.

O presidente chileno, Se-
bastián Piñera, emitiu uma 
declaração em suas redes so-
ciais, na qual afirma que o país 
“condena a agressão armada 
da Rússia”. Brasil, México e 
Paraguai foram menos con-

tundentes em suas críticas e 
preferiram limitar suas decla-
rações ao pedido de paz, sem 
apontar o dedo para os pro-
tagonistas do conflito. Já os 
aliados mais fortes da Rússia 
na região, Cuba e Venezuela, 
ainda não abordaram oficial-
mente a invasão da Ucrânia.

Alemanha
Em seu discurso à popula-

ção da Alemanha, o primeiro-
-ministro do país, Olaf Scholz, 
condenou nesta quinta-feira 
(24) a invasão da Ucrânia co-
mandada pelo presidente rus-
so, Vladimir Putin, que pode-
ria “apagar um país inteiro do 
mapa”.

“Somos testemunhas do 
início de uma guerra de uma 
magnitude que não vimos na 
Europa em mais de 75 anos”, 
disse o premiê, em referência 
à Segunda Guerra Mundial,. 
“Esta é uma tentativa de mu-
dar com o uso da força as 
fronteiras na Europa, talvez 
inclusive apagar um país in-
teiro do mapa”, acrescentou.

Para evitar tal desdobra-
mento, o premiê disse que o 
Ocidente irá deslocar todos os 
recursos disponíveis para ga-
rantir que o conflito não se es-
palhe da Ucrânia para outros 
países do continente.

“Putin não deveria subesti-
mar a determinação da Otan 
[aliança militar ocidental] de 
defender seus integrantes. 
Isso se aplica expressamente 
aos nossos parceiros nos Es-
tados Bálticos, Polônia e Ro-

mênia, Bulgária e Eslováquia. 
Sem ‘ses’ ou ‘mas’.”

Scholz também responsa-
bilizou exclusivamente Putin, 
e não o povo russo, pelo ata-
que, mas que o mandatário 
“não iria ganhar”. “Com o ata-
que na Ucrânia, o presidente 
Putin quer voltar no tempo. 
Mas não há volta para o sé-
culo 19, quando grandes po-
deres governavam acima dos 
líderes de Estados menores.”

Opositor
O principal opositor do 

Kremlin, Alexei Navalni, acu-
sou nesta quinta-feira (24) o 
presidente russo, Vladimir 
Putin, de usar o conflito com 
a Ucrânia para tentar desviar 
a atenção dos atuais proble-
mas estruturais e econômi-
cos do país. A afirmação foi 
feita durante uma audiência 
do segundo julgamento do 
opositor, preso sob acusações 
contestadas por líderes es-
trangeiros.

“Caro tribunal, quero ofi-
cialmente e sob o protoco-
lo declarar: sou contra esta 

guerra. Considero-a imoral, 
fratricida e criminosa. Foi 
desencadeada pela gangue do 
Kremlin para facilitar o rou-
bo. Eles matam por roubar.”, 
disse.

Navalni acrescentou ainda 
que o conflito “causará um 
grande número de vítimas” e 
“continuará a política de em-
pobrecimento dos cidadãos 
russos” -a lógica para isso, na-
turalmente, seriam as conse-
quências das sanções decreta-
das por vários países à Rússia 
após a invasão.

O opositor cumpre pena 
de dois anos e meio de prisão 
desde janeiro do ano passado, 
sob acusações de fraude. A 
detenção se deu ainda no ae-
roporto de Moscou, quando 
Navalni voltava de uma in-
ternação de 150 dias na Ale-
manha, após ser envenenado 
-ataque atribuído ao Kre-
mlin, segundo ativistas. Ainda 
nesta quinta, Nalvani retuitou 
um post que repudiava as pri-
sões de manifestantes contrá-
rios à invasão da Ucrânia.

7

INTERNACIONAL
COI. O COI (Comitê Olímpico Internacional) acusou o governo russo de ter violado a trégua 
olímpica ao invadir a Ucrânia. A entidade anunciou também desejar oferecer assistência 
humanitária aos atletas ucranianos. Os 193 Estados que compõem a ONU assinaram a resolução.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

Um dos ganhadores do 
Prêmio Nobel da Paz de 
2021, o russo Dmitri Mu-
tarov criticou duramente 
a ação militar de Vladimir 
Putin na Ucrânia e concla-
mou a população a protes-
tar contra a guerra. Será 
difícil. Nos poucos episó-
dios em que alguém tentou 
levantar cartazes sobre o 
conflito em Moscou, a polí-
cia estava presente. Sob a 
alegação que toda manifes-
tação na Rússia precisa de 
autorização municipal, o 
que está na lei, prenderam 
manifestantes.

Foi o que ocorreu 
com Irina, uma mulher 
que tentou protestar em 
frente à estátua do poeta 
Alexander Púchkin. Ela 
levantou um cartaz e foi 
detida. Houve episódios 
semelhantes esparsos pela 
cidade, que se desacos-

tumou com grandes atos 
desde que Putin determi-
nou forte repressão a atos 
contra a prisão do ativista 
Alexei Navalni, em 2021.

Crítico
Muratov é um crítico 

especialmente qualificado. 
Apesar de dirigir o último 
jornal impresso indepen-
dente do país, o Novaia 
Gazeta (novo jornal, em 
russo), que viu repórteres 
seus serem mortos em 
condições suspeitas ao 
investigar assuntos do go-
verno (Anna Politkovksaia 
em 2006 sendo a mais no-
tória), ele tem trânsito en-
tre a elite política do país. 
Há rumores de que ele é 
ouvido até por Putin, que 
gosta de manter a ideia de 
algum pluralismo residu-
al dentro do esquema de 
poder que comanda.

Prêmio Nobel da Paz 
russo critica Putin e pede 
protestos contra a guerra

Líderes condenam ações 
militares praticadas pela Rússia
Vários líderes da América Latina expressaram, nesta quinta-feira (24), repúdio 
às recentes ações militares; Olaf Scholz também teceu duras críticas aos russos

           

O Diretor-Presidente da COOPERATIVA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO ESTADO DO CEARÁ LTDA. – 

COORLECE, inscrita no CNPJ sob o nº 03.454.941/0001-93, com sede na Av. Dom Luís, 300, sala 1005, CEP 60160-196, 

em Fortaleza/CE, de acordo com o art. 38, § 2º da Lei 5.764/71 e art. 23 do Estatuto Social, CONVOCA seus 209 (duzentos 

e nove) cooperados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO, que se realizará no dia           

10 DE MARÇO DE 2022 (quinta-feira), no RESTAURANTE CAMARADA CAMARÃO (Shopping RIO MAR/PAPICU), 

situado na Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu, em Fortaleza/CE, e não na sede da Cooperativa, em face da 

falta de espaço razoável nesta, às 17h00min, em primeira convocação, com a presença mínima de dois terços dos 

cooperados; às 18h00min, em segunda convocação, com a presença mínima de metade mais um dos cooperados; e às 

19h00min, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a 

seguinte ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre a prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada de 

parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2021, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) 

demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 

despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; 2) Deliberar sobre a destinação das sobras apuradas ou rateio 

das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no 

primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até 

a  AGO de 2023;4) Deliberação sobre a fixação da produção especial dos membros dos órgãos sociais.

Fortaleza, 25 de fevereiro de 2022.

DR. FRANCISCO JOSÉ MOTTA BARROS DE OLIVEIRA FILHO - DIRETOR PRESIDENTE DA COORLECE

COOPERATIVA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO ESTADO DO CEARÁ LTDA. - COORLECE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO (ASSEMBLEIA PRESENCIAL)

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2102.01/2022  A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que no pró-
ximo dia 30 de março de 2021 às 9h30min, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de 
Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS, critério de julgamento técnica e preço, tombado sob o nº 2102.01/2022, com o seguinte 
objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COM DESEN-
VOLVIMENTO INSTITUCIONAL, ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS PASSIVEIS DE REDUÇÃO 
E DIAGNOSTICO DE CONTRIBUIÇÕES, NOS TEMAS DE DESPESAS DE PESSOAL, EN-
CARGOS E REPASSES CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na 
íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 8h às 12h e no site do 
Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oli-
veira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Edital de Convocação da 
Assembleia Geral Ordinária da CENEGED S/A

Ficam convocados(as) os(as) Senhores(as) acionistas da Companhia Eletromecânica e 
Gerenciamento de Dados S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) na sede social, 
situada à Rua Raimundo Matias, 555 – Bairro Pedras Itaitinga/CE, nesta capital, às 9 horas do dia 12 
de março de 2.022 – sábado, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia: Pauta AGO: 
a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstrações Financeiras 
com respectivo Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2.021 e  Destinação do Lucro Líquido ou Perdas do exercício. b) Eleição dos membros efetivos e dos 
suplentes do Conselho Fiscal (anual). c) Outros assuntos de interesse social. Itaitinga, 02 de fevereiro 
de 2022. • Por conta da pandemia do Corona vírus nossa assembleia será excepcionalmente por 
aplicativo Google Meet a ser usado via link na Web (https://meet.google.com/edx-bjit-kax). 

Renato Albuquerque Felipe 
 Diretor Presidente da CENEGED.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - AVISO DE ADIAMENTO - 
CHAMADA PÚBLICA 05.01/2022-CHP. A prefeitura pessoa jurídica de direito público, através 
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação, representada pelo 
Sr. Aurélio Ribeiro da Silva Lira, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto 
no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, vem 
realizar Chamada Pública 05.01/2022-CHP, para aquisição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar para alimentação escolar, destinados a suprir as necessidades da secretaria de 
educação, nas suas unidades da rede pública de ensino do município de Araripe/CE, e suas 
alterações durante o período de 2022. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Forne-
cedores Individuais) deverão apresentar os envelopes de “Habilitação e Projetos de Vendas” no 
período de 28 de fevereiro de 2022 até 21 de março de 2022 das 08:00 às 17:00 horas, na sede 
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação, Localizada a Rua 
Padre Nelson, Centro - CEP: 63170-000 -CE, e com Sessão de abertura no dia 24 de março 
de 2022 às 08:10 Marcada para Av. José Loiola Alencar, 440, Centro, Araripe-CE. Araripe-CE, 
24de Fevereiro de 2022 - Aurélio Ribeiro da Silva Lira - Ordenador de Despesas.

Prefeitura de Jaguaretama-CE - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão Eletrônico nº 
010/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO 
DE JAGUARETAMA-CE. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com início do 
acolhimento das propostas: 25/02/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 
10/03/2022, as 08h00mim; data de abertura das propostas: 10/03/2022, às 08h10; início de disputa 
de preços: 10/03/2022, às 09h00min, horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, 
nos sites: www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br, 
Jaguaretama-CE, 24 de Fevereiro de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo -Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 013/2022-PE, cujo objeto: aquisição de pneus e acessórios para atender as 
necessidades das secretarias municipais de Jaguaretama-CE, exercício 2022. O mesmo ocorrerá 
no site www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 25/02/2022 as 
08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 15/03/2022, as 08h00mim; data de abertura das 
propostas: 15/03/2022, às 08h10; início de disputa de preços: 15/03/2022, às 09h00min, horário de 
Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; 
www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 24 de Fevereiro de 
2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

Lomacon Locação e Construção Ltda, CNPJ: 03.354.650/0001-23. Torna público que requereu a 
Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI, a Autorização Ambiental para 
supressão vegetal, referente a construção do Parque de Exposição de Quixeramobim, localizado 
na Fazenda Flores, Distrito Sede, Zona Rural, no município de Quixeramobim/CE. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Relâmpago Agronegócio Eireli, CNPJ: 35.256.373/0001-02. Torna Público que recebeu da Autar-
quia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim – AMAQUI a: Licença Ambiental Única – LAU 
para a regularização dos maquinários: Enchedeira pá mecânica 924 F Caterpillar, Picador Vantec 
Florestal R8, Bel Implanor SC800 e ferramentas: 2 (duas) motosserras, para a atividade de Industria 
de Beneficiamento de Biomassa Extraído da Algaroba localizado na Fazenda Várzea da Pedra, 
S/N, km 35, distrito Damião Carneiro município de Quixeramobim. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQUI.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Infraestrutura - Resultado 
de Julgamento do Recurso e Data para Abertura das Propostas de Preços - Tomada de Preços 
Nº 21.23.08/TP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de Serviços de 
Pavimentação em Pedra Tosca Interligando a Sede do Distrito de Assunção à Localidade de 
Sítios Novos no Município de Itapipoca-CE. Após apreciação do recurso interposto, à vista das 
normas estabelecidas no ato convocatório, na Lei Federal 8.666/93 e tendo como base o parecer 
Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica do Município, esta comissão decide pelo DEFERIMENTO 
do Recurso Impetrado pela empresa: ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 36.315.922/0001-35; e assim, a referida empresa, passa a integrar o rol de 
HABILITADAS, no Certame em epígrafe. Diante do exposto, a comissão, resolve marcar para o dia 
03 de março de 2022, às 14h00min, a abertura e julgamento dos envelopes de Propostas de Preços. 
Itapipoca/CE, 24 de fevereiro de 2022. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe – Aviso de Licitação - 
Pregão Eletrônico Nº 24.02.01/2022 - Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se encontra 
à disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.02.01/2022, cujo 
objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DO JAGUARIBE, sendo o Recebimento das Propostas até o dia 14/03/2022, às 08:00; 
abertura das propostas e inicio da sessão de disputa de preços no dia 14/03/2022 a partir das 
09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://
bbmnetlicitacoes.com.br e no portal de licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da 
data desta publicação. São João do Jaguaribe – CE, 24 de fevereiro de 2022. José Carlos Chaves 
Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe – Aviso de Licitação - 
Pregão Eletrônico Nº 24.02.02/2022 - Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se encontra 
à disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.02.02/2022, cujo 
objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, sendo o 
Recebimento das Propostas até o dia 15/03/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio 
da sessão de disputa de preços no dia 15/03/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O 
referido Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br e no 
portal de licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São 
João do Jaguaribe – CE, 24 de fevereiro de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente 
da Comissão de Licitação.

A FJ COMÉRCIO DE GÁS LTDA torna público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIEN-
TE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a Licença de Operação, para comércio varejista de 
gás liquefeito de petróleo, no Município de Caucaia, no endereço Rua Monsenhor Custódio de 
Almeida, 610, Camurupim, CEP: 61.625-250. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

AQUACLARA AQUACULTURA SANTA CLARA LTDA – CNPJ 04.331.031/0001-86
Venho por meio deste tornar público que requeri a Secretária de Turismo, Cultura e 
Meio Ambiente de Paraipaba-CE, a Anuência de Licenciamento Ambiental para Am-
pliação da criação de camarões em água salgada e salobra, localizado na Fazenda 
Santa Inês, S/N, Zona Rural, no município de Paraipaba/CE, Cep 62.685-000. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento Ambiental de Paraipaba-CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA 
– AVISO DE LICITAÇÃO.  MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 
2022.02.17.01PP: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA MENSAL PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO DE FORMA 
PRESENCIAL, VIA E-MAIL E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO EM TODOS OS PROJETOS E PROGRAMAS FEDERAIS NA 
ÁREA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, TIPO DE 
LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. A COMISSÃO DE PREGÃO COMUNICA AOS 
INTERESSADOS QUE NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022, ÀS 09:00 
HORAS, NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ESTARÁ RECEBENDO OS 
ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO. O EDITAL ESTÁ 
À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SALA DA C.P.L., SITUADA À RUA 
LÍVIO ROCHA VERAS, 549, CENTRO, BARROQUINHA-CE E NO SITE DO 
TCE www.tce.ce.gov.br .COMISSÃO DE PREGÃO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – Aviso de 
licitação. modalidade: pregão eletrônico n.º 2022.02.22.01pe. objeto: Aquisição 
de material didático e paradidático, para atender a demanda de alunos das creches, 
educação infantil e ensino fundamental do município de Barroquinha. tipo: menor preço 
por lote. da forma de disputa: aberto e fechado. a comissão de pregão comunica aos 
interessados que a entrega das propostas comerciais será até o dia 15.03.2022 às 
08:00 horas (horário DE BRASÍLIA). Os horários referem-se ao horário local. 
Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço eletrônico: www.bll.org.br, e pelo 
portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes, a partir da data desta publicação 
ou na sala da C.P. L, situada à Rua Lívio Rocha Veras, 549, Centro, Barroquinha-CE. 23 
de Fevereiro de 2022. Francisco Clovis Lins Lima– Pregoeiro.

CARTÓRIO ALMEIDA 3° OFÍCIO. CNPJ/MF 03169830000135. Canindé - CE - 3° OFÍCIO JULIO EDUARDO LIMA DE 
ALMEIDA - Tabelião e Registrador. CAIO MAGNI ALMEIDA LIZETE T. MAGNI ALMEIDA - Substitutos. REG. DE IMÓVEIS, 
ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTESTOS, REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES, RECONH. Travessa Pompilio 
Cruz, 257, Centro - Canindé-Ceará - Fone: 85 3343-1995 / Fax: E-MAIL cartorioalmeidacan@hotmail.com. EDITAL DE 
CITAÇÃO DE PRAZO, expedido nos autos do Procedimento Administrativo de Usucapião, PROCESSO No. 128/2021. O Bel. Júlio 
Eduardo Lima de Almeida, Ilmo. Titular do 30. Ofício, 2a. Zona de Registro Imobiliário da Comarca de Canindé, Ceará, na Travessa 
Pompilio Cruz, no. 257, Bairro Centro, Canindé, Ceará, CEP 62.700-000, na forma da Lei. FAZ SABER aos Srs. JOSÉ EDVAL BENÍCIO 
DOS SANTOS, ROBERTO ESPÍNDOLA FREIRE JÚNIOR e JOSÉ JULIÊNIO MARTINS PESSOA JÚNIOR, réus certos e concordes com o 
requerimento de USUCAPIÃO, e os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados e/ou titulares de eventuais direitos 
reais, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que a Sra. JOANA DARC GOMES BRAGA, solicitou a abertura do procedimento 
administrativo de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel: TERRENO URBANO, com formato regular, localizado 
na RUA FRANCISCO FERREIRA SAMPAIO, BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ, com uma área de 
400,00 metros quadrados (m²) e perímetro de 82,00 metros (m); na seguinte descrição: inicia-se a descrição deste polígono a partir 
do Ponto 1 (P1) coordenadas UTM (E 465224,99m / S9520056,88m), situado no limite da Rua Francisco Ferreira Sampaio; deste 
segue no sentido Norte/Sul, confrontandose com o largo da Rua Francisco Ferreira Sampaio, numa extensão de 16,00 metros (m) até 
o ponto 2 (P2) Coordenadas UTM (E 465227,46m / S 9520041,07m); deste segue no sentido Lestel Oeste, confrontando-se com o 
Terreno da Rua Francisco Ferreira Sampaio, de propriedade de Roberto Espíndola Freire Junior, numa extensão de 25,00 metros (m) 
até o ponto 3 (P3) Coordenadas UTM (E 465202, 76m / S9520037,21m); deste segue no sentido Sul/Norte, confrontando-se com o 
Terreno da Rua General Sampaio, de propriedade de José Julienio Martins Pessoa Junior, numa extensão de 16,00 metros (m) até o 
ponto 4 (P4) coordenadas UTM (E 465200,29m / S9520053,02m); deste segue no sentido Leste/Oeste, confrontando-se com o prédio 
n° 2051, da Rua Francisco Ferreira Sampaio, numa extensão de 25,00 metros (m) até o ponto de Origem (P1) coordenadas UTM (E 
465224,99m 1 S 9520056, 88m); perfazendo desta forma uma área 400,00 metros quadrados (m²) e um perímetro de 82,00 metros 
(m). LIMITES E CONFRONTAÇÕES: ao NORTE (LATERAL ESQUERDA): com o prédio n° 2051, da Rua Francisco Ferreira Sampaio, 
numa extensão de 25,00 metros (m); ao SUL (LATERAL DIREITA): como Terreno da Rua Francisco Ferreira Sampaio, de propriedade 
de Roberto Espíndola Freire Junior, numa extensão de 25,00 metros; ao LESTE (FRENTE): com o largo da Rua Francisco Ferreira 
Sampaio, numa extensão de 16,00 metros (m) e ao OESTE (FUNDOS): com o Terreno da Rua General Sampaio, de propriedade de 
José Julienio Martins Pessoa Junior, numa extensão de 16,00 metros (m) e com inscrição imobiliária-cadastral municipal sob o nº. 
20802, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para comunicação dos 
interessados incertos, ausentes e não sabidos para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir a partir da data da publicação, manifestem-
se sobre o pedido de abertura do procedimento administrativo de usucapião. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Canindé, Ceará, 22 de fevereiro de 2022. Francisco Chagas Barros de Sousa -- Escrevente Autorizado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA 
COOPERATIVA DA AGRICULTURA. FAMILIAR DA SERRA DA IBIAPABA - COAFSI. CNPJ: 
43.247.364/0001-83. A Diretora Presidente da COAFSI - COOPERATIVA DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DA SERRA DA IBIAPABA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca 
os senhores cooperados para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 10 
de março de 2022, no Centro de Convivência ao Idoso, localizado à Rua Deputado Vicente Ribeiro, s/n - 
centro - São Benedito. As assembleias acontecerão em local diverso do endereço da cooperativa em 
atendimento ao decreto governamental por conta da covid-19 e respeitando o distanciamento social. Para 
efeito de cálculo, a cooperativa conta com 83 (oitenta e três) cooperados aptos a votar. A Assembleia Geral 
Ordinária e a Extraordinária ocorrerão, respectivamente, em primeira convocação às 07:00 horas com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 08:00 horas em segunda convocação com a presença de 
metade mais um dos cooperados; e às 09:00 horas em terceira e Última convocação com a presença de no 
mínimo 10 (dez) cooperados para deliberação em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a seguinte ORDEM 
DO DIA: 1 - Prestação de contas, compreendendo: a) Relatório de Gestão do ano de 2021, b) Balanço 
patrimonial de 2021 e c) Demonstração do resultado apurado em 2021, d) Plano de Atividades para 2022. 
2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 3 - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 
4 – Fixação do valor dos honorários, gratificações para os membros da Diretoria e cédula de presença para 
os Fiscal; 6 - Outros assuntos de caráter não deliberativo. Para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
será deliberado acerca da seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Reforma do Estatuto Social. São Benedito, 25 de 
fevereiro de 2022, Maria da Paz Gomes da Silva- Presidente. Maria da Paz Gomes da Silva - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL. UNIDENTAL – COOPE-
RATIVA UNIÃO DOS DENTISTAS DO ESTADO DO CEARÁ LTDA. CNPJ Nº 02.889.453/0001-46 
e NIRE Nº 23400009039. A Presidente da UNIDENTAL – COOPERATIVA UNIÃO DOS DENTISTAS 
DO ESTADO DO CEARÁ LTDA no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos 
os senhores cooperados para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na modalidade DIGITAL 
no dia 10 de março de 2022, em primeira convocação às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados; em segunda convocação às 18:00 horas, com a presença de metade mais um 
dos cooperados; e em terceira e última convocação às 19:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) 
cooperados. Para efeito de cálculo de quórum conta a cooperativa com 123 cooperados aptos a votar. 
Será deliberada acerca da seguinte ORDEM DO DIA: 1- Prestação de contas dos órgãos de administra-
ção, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da Gestão do Exercício 
de 2021; b) Balanço Patrimonial do Exercício de 2021; c) Demonstração do Resultado do Exercício de 
2021, acompanhado do Parecer da Auditoria e do Conselho Fiscal; 2 - Destinação das sobras apuradas 
ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; 3- 
Plano de atividades da Cooperativa para o Exercício de 2022; 4- Eleição para os membros do Conselho 
Fiscal para o mandato 2022- 2023; 5- Eleição para substitução de membro do Conselho de Ética para 
finalizar o mandato vigente; 6- Fixação do valor do pró-labore dos membros da Diretoria Executiva e 
o valor da Cédula de Presença para os demais componentes do Conselho de Administração, bem como 
dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Ética para o ano de 2022; 7- Apresentar quaisquer 
outros assuntos de interesse da cooperativa, os quais serão objeto de deliberação em outra Assembleia. 
NOTAS: 1. A presente Assembleia Geral Ordinária será realizada na modalidade digital nos termos da 
Instrução Normativa DREI 81/2020, cujos cooperados poderão participar e votar a distância, por meio 
da rede mundial de computadores (internet), sendo considerada para todos os fins legais como realizada 
na sede da cooperativa; 2. A assembleia será transmitida através da plataforma ZOOM, sendo garan-
tido a todos os Cooperados a participação e votação à distância. Mediante atuação remota, via sistema 
eletrônico. 3. Os cooperados votarão na assembleia utilizando a plataforma CURIA, através deste link: 
https://assembleia.curia.coop/ A plataforma é devidamente preparada e autorizada para realizar este 
procedimento, administrando a presença dos cooperados e contabilizando os votos dos assuntos na AGO. 
4. Para participar da Assembleia Geral Ordinária Digital, o cooperado deve informar o seu e-mail até o 
dia 06/03/2022, que deverá ser enviado para o seguinte destinatário: gerencia@unidental.com.br, viabi-
lizando seu acesso remoto à AGO; 5. O cooperado pode participar da assembleia desde que informe seu 
e-mail para o destinatário anteriormente informado, até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado 
para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-lo previamente; 6. Será considerado 
presente nesta Assembleia Geral o cooperado que registre sua presença no serviço de videoconferência 
remota de participação e/ou no aplicativo de voto à distância indicado pela cooperativa; 7. A UNIDEN-
TAL não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da 
conexão à rede mundial de computadores dos cooperados, assim como por quaisquer outras situações 
que não estejam sob o seu controle (Anexo VI da IN DREI 81/2020, Capítulo II, Seção III, Item 2, Nota 
“a”); 8. Os documentos referentes a esta Assembleia Geral estarão disponíveis 5 (cinco) dias antes da 
assembleia para visualização e download através do link a seguir: https://tiss.unidental.com.br/, aces-
sando com usuário e senha do cooperado; Fortaleza/CE, 17 de fevereiro de 2022. Aline Silveira 
Borges -- Presidente da UNIDENTAL
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