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Não bastasse os efeitos catastróficos da pandemia, além 
de grandes prejuízos no mercado de trabalho – com a saí-
da de grandes e importantes indústrias do País, que fecha-
ram milhares de portas de emprego e afetaram, inclusive, a 
economia de cidades como Camaçari-BA, por exemplo -, 
mais uma vez, a letargia do governo brasileiro só ameniza 
em ano eleitoral. Isso sem mencionar a situação econômi-
ca que estamos mergulhados, com inflação crescente, juros 
subindo e escassez de insumos na indústria. Dessa vez, es-
cancaradamente, a cara de pau se mostra, novamente, sem 
limites, com o tardio decreto que corta 25% no IPI (Im-
posto sobre Produtos Industrializados), para produtos da 
linha branca e automotivos (geladeiras, fogões, máquinas 
de lavar, automóveis, etc.). 

Segundo o próprio Governo, “a vigência é imediata e as 
alterações de alíquota de tributos como o IPI, que servem 
à regulação do mercado, objetivam incentivar a indústria 
nacional e o comércio, reaquecer a economia e gerar em-
pregos”. Uma medida que poderia ter sido tomada bem lá 
atrás – mas a ideologia de que governos anteriores usaram 
pode ter sido um peso contra em adotar o mais do mesmo, 
com nova roupagem. Será que os gênios da Economia não 
tinham pensado nisso antes?! Ou estrategicamente foi pen-
sado para angariar apoio em outubro?! Nesse jogo, tudo é 
possível, já que o principal oponente do atual governo, que 
também já mostrou do que é capaz, é seu maior pesadelo. 
Tudo isso patrocinado por nós, lembrando...

IPI reduzido: “solução” requentada

Mais caro. A expectativa é que a atual guerra na Ucrânia, território recém-invadido pela Rússia, vai aumen-
tar os preços das passagens aéreas. A afirmação foi do presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier. Ele leva 
em consideração o preço do combustível, o câmbio, o mercado de capitais e a disponibilidade de crédito.

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu garantir que 
os aposentados do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) têm direito à revisão 
da vida toda. A matéria tem 
repercussão geral, ou seja, 
terá validade em todo o ter-
ritório nacional e a decisão 
deverá ser aplicada em todos 
os processos do tipo no país. 
No total, o texto recebeu seis 
votos favoráveis e cinco con-
trários. A revisão da vida toda 
é uma ação judicial na qual 
aposentados pedem que todas 
as suas contribuições ao INSS, 
inclusive as realizadas antes 
da criação do real, em 1994, 
sejam consideradas no cálculo 
da média salarial para aumen-
tar a renda previdenciária. A 
correção pode render atrasa-
dos e mais de R$ 100 mil.

O julgamento do processo 
começou em junho do ano 
passado, mas foi interrompi-

do após pedido de vista do 
ministro Alexandre de Mora-
es. Faltava apenas o seu voto, 
que foi proferido nessa sexta-
-feira (25/02). 

No voto, Alexandre de Mo-
raes apresentou disse que o 
segurado que implementou as 
condições da aposentadoria 
após as mudanças na Previ-
dência feitas em 1999 tenha 
direito ao melhor benefício. 
“O segurado que implementou 
as condições para o benefício 
previdenciário após a vigência 
da lei 9.876, de 26/11/1999, e 
antes da vigência das novas re-
gras constitucionais, introdu-
zidas pela EC em 103 /2019, 
que tornou a regra transitória 
definitiva, tem o direito de 
optar pela regra definitiva, 
acaso esta lhe seja mais favo-
rável”, diz o voto do ministro.

Distorção
A inclusão de todos os 

salários na aposentado-
ria passou a ser pedida na 
Justiça para tentar corrigir 
uma distorção criada pela 
reforma da Previdência de 
1999. Na época, a regra de 
transição aplicada aos se-
gurados do INSS criou duas 
fórmulas para apuração da 
média salarial utilizada no 
cálculo dos benefícios da 
Previdência.

Pelas normas, quem já era 
segurado do INSS até 26 de 
novembro de 1999 teria sua 
média salarial calculada so-
bre as 80% maiores contri-
buições realizadas a partir 
de julho de 1994. Já para os 
trabalhadores que inicias-
sem suas contribuições a 
partir de 27 de novembro 
de 1999, a regra permanente 
estabeleceu que a média sa-
larial seria calculada com to-
dos os salários de benefício. 
Ocorre que a nova norma 

prejudicou os segurados que 
tinham muitas contribuições 
pagas em valores maiores ao 
INSS antes da implantação 
do Plano Real. 

Quem tem direito?
Tem direito à revisão o 

segurado que se aposentou 
nos últimos dez anos, desde 
que seja antes da reforma da 
Previdência, instituída pela 
emenda 103, em 13 de no-
vembro de 2019. É preciso, 
ainda, que o benefício tenha 
sido concedido com base 
nas regras da lei 9.876, de 
1999. A correção compen-
sa, no entanto, para quem 
tinha altos salários antes do 
início do Plano Real. Traba-
lhadores que ganhavam me-
nos não terão vantagem. Se 
incluírem as remunerações 
antigas, de baixo valor, po-
derão diminuir a aposenta-
doria que ganham hoje.

IR: malha fina
O lote residual de resti-

tuição do IRPF de fevereiro 
de 2022 está disponível 
para consulta, e contempla 
restituições residuais de 
exercícios anteriores. O 
crédito bancário de R$ 
100 milhões para 44.966 
contribuintes foi realizado 
na sexta-feira (25). Desse 
total, R$ 74.,4 milhões vão 
para os que têm prioridade 
legal, sendo 2.555 idosos 
acima de 80 anos, 19.611 
entre 60 e 79 anos, 1.758 
com alguma deficiência fí-
sica ou mental ou moléstia 
grave e 7.146 cuja maior 
renda seja o magistério.

Cara energia
Os consumidores de 

baixa renda cadastrados 
para receber o benefício da 
tarifa social continuarão 
pagando a bandeira verde 
em março, sem acréscimos 
sobre a tarifa da energia. 
Segundo a Aneel, os demais 
consumidores continuam pa-
gando a bandeira de escassez 
hídrica, a mais cara de todas, 
que acrescenta R$ 14,20 a 
cada 100 kWh (quilowatts-
-hora) consumidos. Essa 
bandeira foi instituída em 
setembro do ano passado, 
por causa da estiagem que 
atingiu reservatórios de 
hidrelétricas pelo País.

Suspensão
No último dia (24), a Jus-

tiça do Trabalho suspendeu 
o processo eleitoral da 
Fecomércio-CE, sob pena 
de multa diária. Na decisão, 
há entendimento sobre 
indícios de fraude – o que 
compromete a lisura do 
processo eleitoral. A ação, 
encabeçada por dez sindi-
catos filiados, denunciou 
irregularidades, especial-
mente quanto ao atual 
presidente da entidade, 
Luiz Gastão Bittencourt, 
que assume, ao mesmo 
tempo, a função de Presi-
dente do Pleito Eleitoral e 
candidato à reeleição.

Sem crise
O BNB encerrou 2021 

com lucro líquido de R$ 
1,62 bilhão, saltando 59% 
sobre 2020. O resultado 
acompanhou o índice de 
eficiência operacional, 
que ficou em 53,1%, o que 
significa evolução de 9,9 
pontos percentuais compa-
rado a dezembro de 2020. 
O resultado operacional de 
2021 fechou em R$ 2,81 
bilhões - salto de 81,4% 
sobre 2020. Ao todo, o BNB 
aplicou, em 2021, mais de 
R$ 41,8 bilhões em cinco 
milhões de operações. So-
bre 2020, houve avanço de 
4,2% no valor investido.

Em uma década, CE atrai R$ 29,5 bilhões  
O volume de novos investimentos no Ceará por 
parte da iniciativa privada foi de R$ 29,5 bilhões 
nos últimos dez anos. O montante representa o 
acumulado aportado por 295 empresas incentiva-
das pelo Estado por meio do Fundo de Desenvol-
vimento Industrial (FDI) segundo o levantamento 
realizado pela Adece, que aponta, também, que o 
Ceará assinou, de 2015 a 2021, 344 protocolos de 
intenções que devem atrair mais de R$ 116 bilhões 
em investimentos privados e gerar mais de 57 mil 
empregos diretos nos próximos 10 anos.

Carnaval: 2,4 milhões de pessoas devem 
passar pelos principais aeroportos do país

O carnaval 2022 deve mo-
vimentar cerca de 2,4 milhões 
de pessoas que passarão pelos 
principais aeroportos do país 
durante o feriado. Os dados 
são de um levantamento re-
alizado pelo Ministério do 
Turismo com informações da 
Infraero e das concessioná-
rias dos principais terminais 
aeroportuários brasileiros. Os 
terminais de Guarulhos (SP) 
e Viracopos (SP) aparecem 
entre os mais movimentados 
do país, com 500 mil e 306 mil 
passageiros, respectivamente. 
Juntos, eles representam mais 

de um terço do total de pes-
soas que devem viajar no pe-
ríodo. Entre os destinos mais 
procurados por quem embar-
ca de Guarulhos estão Recife 
(PE), Porto Alegre (RS) e Belo 
Horizonte (MG). Já para quem 
sai de Viracopos são as capi-
tais do Nordeste e do Norte do 
país, Rio de Janeiro (RJ), Belo 
Horizonte (MG), Porto Alegre 
(RS), Florianópolis (SC), Curi-
tiba (PR) e Vitória (ES). Na 
capital do país, os preferidos 
dos brasilienses foram Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Reci-
fe, Salvador e São Paulo.

Para o ministro do Turismo, 
Gilson Machado Neto, as ex-
pectativas para os feriados de 
2022 são positivas. “Estes dados 
mostram o comprometimento 
do governo federal em garan-
tir a movimentação econômica 
do setor turístico, sem deixar 
de lado a segurança sanitária 
dos brasileiros. Permanecemos 
trabalhando para ver todo o 
potencial do nosso setor se tor-
nar uma realidade”, pontuou o 
ministro. O Ministério do Tu-
rismo recomenda uma série 
de medidas para uma viagem 
segura. Por meio do selo “Tu-

rismo Responsável”, que esta-
belece boas práticas de biosse-
gurança para 15 atividades do 
setor. A iniciativa estabelece 
protocolos específicos para a 
prevenção da Covid-19 e busca 
auxiliar na retomada segura das 
atividades do setor tanto para 
turistas quanto para trabalha-
dores. O selo está disponível, 
por exemplo, para meios de 
hospedagem, parques temá-
ticos, restaurantes, cafeterias, 
bares, centros de convenções, 
feiras, exposições, guias de tu-
rismo e pode ser obtido de ma-
neira rápida e segura pelo site.

Governo quer baratear remédios; Economia resiste  
Depois do IPI, que 
está dando o que 
falar, o Governo 
avalia permitir subir 
ou baixar preços 
de medicamentos a 
qualquer momento, 
de forma excepcio-
nal, em vez de apenas 
aplicar reajustes 

anuais. A equipe do ministro Paulo Guedes (Economia), 
porém, resiste à ideia, que é discutida em ao menos duas 
frentes: propostas de MP e de resolução da Cmed (Câ-
mara de Regulação do Mercado de Medicamentos).

STF aprova revisão da vida toda 
do INSS; veja quem tem direito
A decisão terá validade em todo o território nacional e deverá ser aplicada 
em todos os processos, mas nem todos os aposentados terão direito

Prefeitura Municipal de Parambu – O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resulta-
do do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preço Nº. 2022.02.08.001-GM(Governo Municipal), 
cujo o objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos de ar condicionado para atender as necessidades das Unidades Admi-
nistrativas do Município, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste 
processo, a saber Habilitadas: AC Construções e Serviços Ltda, Francisco Jakson Pereira Rosado 
845274123-53. Inabilitadas: RSE 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 propostas serão abertas no dia 10/03/2022 as 09h. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação – O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna pú-
blico que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Presencial nº 03/2022-
PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aqui-
sições de combustíveis no âmbito da cidade de Icó, para atender as necessidades das diversas 
secretarias do município. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 17/03/2022, às 
08:30h, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de 
Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h ou pelo telefone (88) 3561-1508 e 
no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 02.2022 
- PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para futuras e eventuais con-
tratações de serviços de coffee break, refeições e quentinhas para atender as necessidades das 
diversas secretarias do município.  Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 
11h do dia 25/02/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08h do dia 18/03/2022; 3. Abertura 
e Julgamento das propostas: das 08:01h ás 08:59h do dia 18/03/2022; 4. Início da sessão de dis-
puta de preços: ás 09h do dia 18/03/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, 
situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h ou 
pelo telefone (88) 99300-1896 e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Icó – Aviso de Licitação – O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 01.2022 
- PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das diversas secretarias do mu-
nicípio.  Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 11h do dia 25/02/2022; 2. Fim 
do recebimento de propostas: ás 08h do dia 15/03/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: 
das 08:01h ás 08:59h do dia 15/03/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 
15/03/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves 
de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h ou pelo telefone (88) 99300-1896 
e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Icó - A Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados o 
resultado da fase de habilitação referente à Tomada de Preços Nº 001/2022-TP, cujo objeto: Con-
tratação de empresa especializada em consultoria e prestação serviços de processamento da GFIP, 
RAIS, DIRF, DCTF, FGTS, acompanhamento do CAUC, desbloqueio de cota FPM, viabilização das 
certidões junto a SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF e MPS, para atender a secretaria da administração 
e finanças do município, declarando: Habilitadas as empresas: Procedam Processamentos de Da-
dos Municipais Ltda EPP;  Inabilitadas as empresas: Aliança de Ouro Serviços e Empreendimentos 
Ltda; Alfa Locação de Equipamentos Ltda EPP; F O dos Santos Serviços e Assessoria Eireli;  Be-
serra Contabilidade; Cicero Antônio Bezerra Vieira B2G Cainfotec Comprime; Ambiental Soluções e 
Serviços Eireli.  Maiores informações junto a Comissão de Licitação, e fica declarado aberto o prazo 
recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Michelle Roque Guedes.

Câmara Municipal de Quixeramobim – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, lo-
calizada na Rua Cônego Pinto de Mendonça, n° 60 - Centro torna público que no dia 25/02/2022, 
Adjudicou e Homologou o Processo Administrativo de Chamamento Público Nº 01/2022-CP, cujo 
objeto: Contratação de serviços de veículos de comunicação de radiodifusão através de emissoras 
de rádio para a divulgação de atos oficiais e publicidade institucional e legal, de interesse público, 
exarados pela Câmara, ficando CREDENCIADA a empresa Rádio Difusora Cristal Ltda, inscrita no 
CNPJ: 07.743.651/0001-10. Ressaltamos que a referida empresa foi a única a apresentar docu-
mentação dentro do prazo legal.

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 Itapipoca - Tomada de Preços n° 22.20.03/TP. A 
CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que a ABERTURA DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS das empresas Habilitadas na Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços n° 22.20.03/TP, que tem como objeto a Contratação de Empresa visando a Execução dos 
Serviços de Publicidade em Jornais de Grande Circulação, Diário Oficial do Estado, Diário 
Oficial da União e Imprensa Nacional de acordo com a necessidade das Diversas Secretarias 
do Município de Itapipoca/CE, marcada para o dia 02 de março de 2022, às 10h00min, FICA 
ADIADA, com nova data a ser informada posteriormente, em razão do volume de processo em 
análise por parte da comissão. Itapipoca/CE, 25 de fevereiro de 2022. Ramon Galvão Fernandes - 
Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Educação Básica - Aviso 
de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 22.06.07/PE. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de materiais diversos para atender 
as Unidades Escolares com Educação Infantil do Município de Itapipoca, através da Secretaria 
de Educação Básica. A Prefeitura Municipal de Itapipoca, através do Pregoeiro do Município, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
com o objeto acima descrito, no dia e horários a seguir informados. Prazo para entrega das propostas 
e documentos de habilitação: até o dia 14 de março de 2022, às 9h00min; Abertura das propostas: até 
o dia 14 de março de 2022, às 9h30min; Sessão de disputa de preços: até o dia 14 de março de 2022, 
às 10h00min. Todos os horários referem-se ao horário de Brasília/DF. O Edital poderá ser retirado 
nos sítio: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 25 de fevereiro de 2022. Heloilson 
Oliveira Barbosa - Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Educação Básica - Extrato do 
Termo de Fomento 001/2021, oriundo da Dispensa de Chamada Pública 21.06.15/DP. Objeto: 
Parceria de Organização da Sociedade Civil (OSC) para prestação de serviços na continuidade 
do programa “Qualificação” decorrente do encerramento do convenio nº 001/2021 de 24/09/2021, 
autorizado pela Lei nº 059/2021 de 23/09/2021, de acordo com o plano de trabalho em anexo visando 
à promoção e a realização de programas e projetos de cooperação técnica, pesquisa, assessoria, 
consultoria, seleção, treinamento e desenvolvimento em áreas de interesse mútuo, divulgação 
técnico-científico, fornecimento de pessoal e qualificação profissional, ensino, pesquisa e extensão. 
Empresa Contratada: INSTITUTO DE GESTÃO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 
INGETI, inscrita no CNPJ/MF nº 10.438.451/0001-69. Valor Global do Termo de Fomento: R$ 
2.516.250,00 (Dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais). Vigência do 
Termo: 90 (noventa) dias. Data da assinatura do Termo: 18 de novembro de 2021. Fundamento 
Legal: Lei Federal nº 13.019/14, e suas alterações. Signatários: pela Administração: HELOILSON 
OLIVEIRA BARBOSA, pela Contratada: Catarina Mirza Rodrigues de Lima Queiroz. Itapipoca/CE, 
25 de fevereiro de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa - Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Educação Básica.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.01/2022-PE. A Comissão de Licitações do município de Ara-
ripe torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 02.01/2022-PE, do tipo menor preço por Lote, cujo objeto é contratação 
de licença de uso de softwares integrados contendo módulos de contabilidade, gestão admi-
nistrativa financeira integrado a contabilidade, licitação, folha de pagamento, almoxarifado, 
patrimônio, doações, merenda escolar, veículos e portal da transparência, para atender as 
necessidades da secretaria de gestão administrativa e financeira da prefeitura de Araripe-CE. 
Será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo o Cadastramento das Pro-
postas a partir do dia 01/03/2022 até 11/03/2022 às 08:00h (horário de Brasília) no site bll.org.
br. Abertura das propostas 11/03/2022 às 08h20min (horário de Brasília),  e a fase de disputa 
de lance no dia 11/03/2022 às 09:00h(horário de Brasília), maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Avenida José Loiola de Alencar,nº 440, Centro, Araripe/CE, 
das 08:00h ás 12:00h ou pelo telefone (88) 99200-4123 e no site: www.tcm.ce.gov.br/tce-
-municipios e no portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no site: bll.org.br. 
Araripe-CE, 25 de fevereiro de 2022, José Feitoza de França- Pregoeiro.

A empresa POLO LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 29.646.047/0001-09, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 01, sala 807, Bairro Meireles, CEP: 
60.125-150, Fortaleza/CE, vem a público NOTIFICAR os(a) clientes abaixo relacionados, de acordo com os 
artigos 32 e 49 da Lei n.º 6.766/79, para que compareçam à sede da empresa para regularizar a situação 
financeira referente ao(s) Contrato(s) de Promessa de Compra e Venda, no prazo máximo e improrrogável 
de 30(trinta) dias, sob a pena de rescisão do(s) referido(s) instrumento(s) contratual(ais), ficando os(a) 
clientes devidamente CONSTITUÍDO(A)(S) EM MOURA e a consequente resolução automática do Contrato, 
sem a necessidade de nova notificação: ANDERSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 048.437.233-55, QUA-
DRA 08, LOTE 08; FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAÚJO JÚNIOR, CPF: 729.587.073-34, QUADRA 
08, LOTE 07; VITÓRIA RÉGIA MACÊDO DE LIMA, CPF: 087.362.763-67, QUADRA 03, LOTE 06.

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 c 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 membros do Conselho 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 
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