
INTERNACIONAL
TV. A produtora ucraniana da rede de TV norte-americana Fox News Oleksandra Kurshynova foi
morta durante a cobertura da invasão da Ucrânia pela Rússia. A informação é do Ministério da 
Defesa da Ucrânia, que informou que ela foi vítima de ataques russos em Kiev.
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Rússia parece ter 
aplicado sanção
ao pai de Biden

A Casa Branca minimi-
zou os efeitos das sanções 
anunciadas pela Rússia, 
nesta terça-feira (15), con-
tra o presidente dos EUA, 
Joe Biden, e outros funcio-
nários do alto escalão do 
Executivo americano.

Em uma entrevista cole-
tiva, a porta-voz do gover-
no, Jen Psaki, tratou com 
irreverência o comunicado 
do Kremlin e chegou a 
dizer que os russos podem 
ter punido o pai de Biden 
em vez do presidente ame-
ricano, já que o democrata 
tem “Júnior” em seu nome 
-o pai dele também se
chamava Joseph Robinette
Biden. Na lista de sanções
anunciadas pelo Ministério
das Relações Exteriores
russo, no entanto, não há
“Júnior” no nome que de-
veria ser do líder america-
no. O pai de Biden morreu

em 2002. “Que ele descan-
se em paz”, brincou Psaki 
ao apontar o aparente erro 
dos russos. A porta-voz da 
Casa Branca também está 
na lista de pessoas alvo 
de sanções do Kremlin, 
assim como o secretário de 
Estado americano, An-
thony Blinken, o secretário 
de Defesa, Lloyd Austin, e 
vários outros nomes im-
portantes na política dos 
EUA. O premiê canadense, 
Justin Trudeau, também 
foi punido.

Na prática, os nomes 
que aparecem na lista do 
Kremlin estão impedidos 
de entrar na Rússia. “Ne-
nhum de nós está plane-
jando viagens turísticas 
para a Rússia e nenhum de 
nós tem contas bancárias 
que não possamos acessar, 
então vamos seguir em 
frente”, disse Psaki.

O presidente da Ucrânia, 
Volodimir Zelenski, afirmou 
nesta terça (15) que seu país 
precisa entender que “a por-
ta da Otan não está aberta” 
para admissão, em referência 
à aliança militar de 30 mem-
bros comandada pelos Esta-
dos Unidos. A frase vem em 
meio às negociações com a 
Rússia para encerrar os com-
bates no país vizinho, inicia-
dos no dia 24 de fevereiro. 
Renunciar à Otan é uma das 
condições centrais de Moscou 
para parar a guerra, e a sina-
lização de Zelenski é a mais 
clara já feita sobre o tema.

Após um impasse que já 
dura quase uma semana acer-
ca das negociações, a Rússia 
aumentou sua pressão militar 
com ataques a Kiev e reforçou 
sua posição em torno de ci-
dades cercadas antes de mais 
uma rodada de negociações. 
Elas estão, nas palavras de um 
assessor do presidente Volo-
dimir Zelenski, Oleski Ares-
tovitch, “numa encruzilhada”. 
“Ou nos acertamos nas con-
versas atuais ou os russos fa-
rão uma segunda tentativa [de 
tomada de Kiev e submissão 
do país], e aí teremos conver-
sas novamente”, afirmou.

A reunião virtual entre os 
grupos que discutem os ter-
mos para o fim do conflito 
continua nesta terça (15), após 
uma “pausa técnica” anuncia-

da pelos ucranianos na se-
gunda. Antes das conversas 
desta semana, houve três ro-
dadas presenciais na Belarus 
e um anticlimático encontro 
de chanceleres na Turquia. 
Ainda com a iniciativa militar 
apesar dos problemas de sua 
invasão, os russos mantêm a 
fleugma. “O trabalho é difícil 
e, na situação, o fato de eles 
continuarem [a discutir] é 
provavelmente positivo. Nós 
não queremos fazer previsões, 
nós esperamos resultados”, 
disse o porta-voz de Vladimir 
Putin, Dmitri Peskov.

Violência
Na madrugada e na ma-

nhã desta terça, a violência 
continuou. Kiev sofreu ata-
ques em áreas residenciais e 
decidiu impor um toque de 
recolher a partir desta noite, 
por 35 horas, em antecipa-
ção ao eventual fracasso das 
conversas e início de uma 
nova ofensiva russa.

As forças de Putin cercam 
a cidade pelo nordeste e pelo 
noroeste, mas não a fecharam 
completamente -são necessá-
rios mais soldados e equipa-
mento para tanto. Segundo o 
Observatório Sírio para Di-
reitos Humanos, que acompa-
nha a guerra civil na ditadura 
árabe apoiada por Moscou, 40 
mil voluntários já se inscre-
veram para lutar na Ucrânia. 

Os ataques ocorreram horas 
antes da chegada dos premiês 
de Polônia, República Tcheca 
e Eslovênia, uma demonstra-
ção inédita até aqui de apoio 
a Zelenski por países do Leste 
Europeu especialmente refra-
tários aos russos.

A demora nas negociações 
é previsível. O Kremlin quer 
a desmilitarização do vizi-
nho, sua renúncia à adesão 
à Otan e à União Europeia e 
o reconhecimento das áre-
as que perdeu para a Rússia
(Crimeia) e para separatistas
(Donbass) em 2014.

Zelenski já havia topado 
algo intermediário, algo agora 
reforçado por sua frase sobre 
a Otan durante uma reunião 
virtual com dez chefes de Es-
tado do norte europeu, mas 
exige a retirada imediata de 
forças russas, o que tiraria a 
pressão exercida por Putin.

Alvo
Ao mesmo tempo, disse 

que o russo tem “de ser pa-
rado” pelo Ocidente, antes 
que países da Otan sejam 
seus próximos alvo, e voltou 
a pedir a já negado tentativa 
de implementar uma zona de 
exclusão aérea sobre a Ucrâ-
nia -o que oporia forças oci-
dentais às russas. A guerra já 
havia tomado um curso mais 
perigoso desde domingo (13), 
quando a Rússia atacou uma 

base de treinamento e ligação 
entre forças ucranianas e da 
Otan. Na segunda, o presi-
dente americano, Joe Biden, 
voltou a dizer que não quer 
um confronto com Mos-
cou, pois ele seria “a Terceira 
Guerra Mundial” entre po-
tências nucleares.

Há problemas adicionais 
para Zelenski. No sul do país, 
onde a ofensiva russa atingiu 
mais ganhos, há relatos de que 
Moscou quer promover um 
plebiscito na região de Kher-
son, buscando transformá-la 
em mais uma “república po-
pular”, a exemplo das duas do 
Donbass, no leste do país.

Assim, o roteiro de reco-
nhecimento por Putin esta-
ria dado, incluindo mais um 
item no carrinho de perdas de 
Kiev. Para a Rússia, que aplica 
um cerco brutal ao porto de 
Mariupol, tudo o que separa 
a criação de uma ponte ter-
restre entre a região russa de 
Rostov à Crimeia anexada, o 
desenho parece lógico.

Resta, claro, combinar 
com os moradores, o que não 
será aferido numa votação 
feita sob mira de armas -em 
2014, a anexação da Crimeia 
passou por tal plebiscito e 
foi pacífica, ainda que ilegal 
segundo as Nações Unidas, 
pois a região tinha maioria 
esmagadora de russos e per-
tenceu a Moscou até 1954.

Guerra na Ucrânia: Zelenski 
sinaliza ficar fora da Otan
O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta terça (15) que seu 
país precisa entender que “a porta da Otan não está aberta” para admissão

COOPCAPS - COOPERATIVA SOCIAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
CNPJ n.º 07.496.747/0001- 21 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  A 

COOPCAPS - Cooperativa Social do Centro de Atenção Psicossocial, cumprindo deliberação do Conselho de 
Administração, por sua Diretora Presidente, convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data 
somam 20 (vinte),para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 30 DE MARÇO DE 2022 
(quarta-feira), na Rua Francisca Clotilde, nº 736, casa A, Bairro Rodolfo Teófilo, Cidade de Fortaleza, Estado do 
Ceará,  às 13h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar, ou em 
segunda convocação às 14h, com a presença de metade mais um dos associados em condições de votar, ou, ainda, em 
terceira e última convocação às 15h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em condições de votar, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de contas, compreendendo: a) Relatório de Gestão do ano 
de 2021; b) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado das Sobras ou Perdas apuradas; 2 – Destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas; 3 – Plano de atividades da Cooperativa para o exercício de 2022; 4 – Eleição dos 
componentes do Conselho Fiscal; 5 – Eleição dos componentes do Conselho de Administração; 6 – Outros assuntos de 
interesse social, sem caráter deliberativo.Obs.: A Assembleia Geral não será realizada na sede da Cooperativa por não haver 
acomodações para todos os associados. Fortaleza/CE,16 de março de 2022.    

JOSENEIDA SENA DE MACEDO - PRESIDENTA

 CNPJ: 40.459.145/0001-70 NIRE: 23400018712EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA - O Presidente da COOPERMAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL  
DE SAÚDE LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social CONVOCA todos os senhores cooperados para a 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 31 DE MARÇO DE 2022, na sede situada na Av. Dom Luis, 
176, Aldeota, Fortaleza/Ce, em Primeira convocação às 08:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados 
em condições de votar; em segunda convocação às 09:00 horas com a presença de metade mais um dos cooperados em 
condições de votar; e em terceira e última convocação às 10:00 horas com no mínimo 50 (cinquenta) cooperados ou 20% 
(vinte por cento) do total dos cooperados, prevalecendo o menor número. Para efeito de quórum a cooperativa conta com 
270 (duzentos e setenta) cooperados em condições de votar. Serão deliberados na ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, 
com a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de contas, compreendendo Relatório de Gestão do ano de 2021, Balanço 
Patrimonial de 2021, Demonstração do resultado apurado em 2021, Parecer do Conselho Fiscal e Plano de atividades para o 
ano de 2022; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a 
cobertura das despesas da sociedade; 3 – Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4 – Fixação dos honorários e/ou cédula de 
presença; 5- Outros assuntos de caráter não deliberativo. Encerrada a Assembleia Geral Ordinária, em ato contínuo, serão 
deliberados os assuntos da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Reforma 
estatutária de acordo com o Plano de Melhoria da OCB/CE. Fortaleza-Ce,16 de março de 2022.

COOPERMAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE LTDA 

LUIS CARLOS DE ARAÚJO E MELO - PRESIDENTE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE FORTALEZA
11ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Processo nº 0204272-42.2022.8.06.0001
Usucapião Usucapião Ordinária Construtora Etevaldo

Nogueira Ltda Espólio de Vicente de Paula Feitosa e outro

FAZ SABER EDITAL DE
CITAÇÃO Construtora Etevaldo Nogueira
Ltda

ESPÓLIO DE VICENTE DE PAULA FEITOSA

EDITAL

Ao Oeste (frente)

Ao Norte (lado direito)

Ao Leste (fundo)

Ao Sul (lado esquerdo)

CUMPRA-SE.
Danielle EstevamAlbuquerque - Juíza de Direito

Classe: - Assunto: - Requerente:
- Requerido: - Terceiro: TERCEIROS

EVENTUAIS INTERESSADOS - Valor da Causa: R$ 160.000,00
A Dra. Danielle Estevam Albuquerque, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível (SEJUD 1º

Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, aos que o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.453.127/0001-30, com sede naAv. Dom
Luiz, nº 807, 4º Andar, Aldeota, Fortaleza - CE, por seu representante legal, foi proposta uma Ação de
Usucapião Ordinária, em face do , CPF 00385786387,
com endereço à Rua Juazeiro do Norte, 181, Apto. 201, Meireles, CEP 60165-110, Fortaleza - CE. Por
isso foi expedido o presente , com o objetivo de que lhes seja declarado o domínio do seguinte
imóvel, para posterior transcrição em seus nomes no registro de imóvel competente: "Memorial
descritivo de um terreno com formato retangular, urbano, situado na Comarca de Fortaleza Ceará,
lado ímpar do logradouro, localizado na Avenida Desembargador Moreira Nº 155 (cento e cinquenta e
cinco), Bairro Meireles, domínio útil do terreno foreiro a Isaías Frota Cavalcante, com os seguintes
limites e confrontações: Coordenadas UTM DATUMSIRGAS 2000, , partindo do
Ponto P-0 ao Ponto P-1, em linha reta no sentido Sul/Norte, com um ângulo interno de 90º00'00",
Coordenadas E(X) 556.003,802mN(Y) 9.587.901,457m, medindo 11,00m (onze metros), limitando-se
com a Avenida Desembargador Moreira, , partindo do Ponto P-1 ao Ponto P-2,
em linha reta no sentido Oeste/Leste, com um ângulo interno de 90º00'00", Coordenadas
E(X)556.007,152m N(Y) 9.587.911,935m, medindo 37,30m (trinta e sete metros e trinta centímetros),
tendo com confinante o imóvel nº 135 (cento e trinta e cinco), com frente para a Avenida
Desembargador Moreira, propriedade da Construtora Etevaldo Nogueira Ltda., ,
partindo do Ponto P-2 ao Ponto P-3, em linha reta no sentido Norte/Sul, comum ângulo interno de
90º00'00", Coordenadas E(X) 556.042,680m N(Y) 9.587.900,577m, medindo 11,00m (onze metros),
tendo com confinante o imóvel nº 967 (novecentos e sessenta e sete), com frente para a Rua Silva
Jathay, propriedade da Construtora Etevaldo Nogueira Ltda, , fechando a
poligonal partindo do Ponto P-3 ao Ponto P-0, em linha reta no sentido Leste/Oeste, com um ângulo
interno de 90º00'00", Coordenadas E(X)556.039,331m N(Y) 9.587.890,099m, medindo 37,30m (trinta
e sete metros e trinta centímetros), tendo com confinante o imóvel nº 175 (cento e setenta e cinco), com
frente para a Avenida Desembargador Moreira, propriedade de Ilval Barbosa Braga, matrícula 39.494
do Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Zona. Perfazendo uma área total de 410,30m² (quatrocentos e
dez metros quadrados e vinte e trinta centímetros quadrados), medindo 191,23m² (cento e noventa e
um metros quadrados e vinte e três centímetros quadrados), de área construída e medindo 96,60m
(noventa e seis metros e sessenta centímetros) de perímetro. "Aos eventuais interessados e seus
cônjuges, os que casados forem, para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar do decurso
do prazo da circulação deste edital, que é de 30 (trinta) dias, contestarem a presente ação, sob pena de
não o fazendo, serem presumidos aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte
autora (art.344, do CPC). E em observância aos artigos 246, § 3º e 259, I, do CPC, foi expedido o
presente, que vai devidamente assinado. Fortaleza/CE., em 10 de fevereiro de 2022.

PETRÓLEO E LUBRIFICANTES DO 
NORDESTE S/A. – PETROLUSA

CNPJ (M.F.) – 07.275.159/0001-68
CONVOCAÇÃO AOS ACIONISTAS PARA A.G.O

Ficam os Srs. Acionistas desta Companhia de Capital Aberto registrada no CNPJ 07.275.159/0001-
68, NIRE 23300009312 convocados para participarem, às 8:00 (oito) horas, do dia 29 de Abril de 
2022, em sua sede social  localizada à Rua Amâncio Filomeno, 199 – Cais do Porto, CEP 60.180-
320 nesta capital, de Assembleia Geral Ordinária, para decidir sobre o seguinte: a) Examinar, discutir 
e votar as Demonstrações Financeiras do balanço encerrado em 31/12/2021 inclusive Relatório 
do Conselho de Administração e Parecer dos Auditores independentes e b) Outros assuntos de 
interesse da sociedade, aproveitando para informar que estão à disposição dos acionistas, na sede 
da companhia à Rua Amâncio Filomeno, 199 - Cais do Porto, CEP 60.180-320 nesta capital, os 
documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, ou seja: a) Relatório da Administração; b) 
cópia das Demonstrações Financeiras e c) Parecer dos Auditores Independentes. 

Fortaleza (CE), 10 de março de 2022. 
MARCELO SANFORD DE BARROS FILHO - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da FETICOMCE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca 
os trabalhadores da Roca Sanitários Brasil Ltda., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordi-
nária, no dia 24/03/2022  na Rodovia CE-422, Km 3-Parte, Catuana, Caucaia-Ceará às 07h., com 
a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos interessados, para deliberar sobre o seguinte assunto: 
01) Discussão e aprovação da proposta do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2023. Fortaleza, 16 
de março de 2022. Antônio Rodrigues Fernandes - PRESIDENTE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 04.02/2022-PE. A Comissão de Licitações do município de Araripe torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 04.02/2022-PE, do tipo menor preço por Item, cujo objeto é Aquisição de veículos para unidades 
básicas de saúde de Araripe-CE. será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo 
o Cadastramento das Propostas a partir do dia 17/03/2022 até 29/03/2022 às 08:00h (horário de
Brasília) no site bll.org.br. Abertura das propostas 29/03/2022 às 08h10min (horário de Brasília),  e 
a fase de disputa de lance no dia 29/03/2022 às 09:00h (horário de Brasília), maiores informações 
na sala da Comissão de Licitação, situada à Av. José Loiola Alencar, 440, Araripe/CE, das 08:00h 
ás 12:00h ou pelo telefone (88) 3530-1245 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), 15 de março 
de 2022, José Feitoza de França- Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022-PERP. A Comissão de Licitação do município de
Araripe torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2022-PERP, do tipo menor preço por Lote, cujo objeto é 
seleção da melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições 
de materiais de limpeza e higienização destinados a atender as necessidades das diversas 
secretarias do Município de Araripe-CE.Será realizado licitação na Modalidade Pregão
Eletrônico, sendo o Cadastramento das Propostas a partir do dia 18/03/2022 até 30/03/2022 
às 08:00h (horário de Brasília) no site bll.org.br. Abertura das propostas 30/03/2022  às
08h10min (horário de Brasília),  e a fase de disputa de lance no dia 30/03/2022  às 09:00h 
(horário de Brasília), maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à
Av. José Loiola Alencar, 440 - Araripe - Ceará, das 08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88)
3530-1245 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), 15 de março de 2022, José 
Feitoza de França- Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e 
Redes de TV por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações - SINSTAL, inscrito no 
CNPJ: 02.742.202/0001-34, de acordo com o artigo 2º, II, VI, artigo 19º, I, VIII, dos Estatutos Sociais 
vigentes, c/c artigo 611 e seguintes da CLT,  as empresas prestadoras de serviços de Centrais de 
Chamadas, Call-Center, Teleatendimento, Telesserviços, contact center, telemarketing, CRM, Trade e 
Live Marketing e BPO do Estado do Ceará para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada 
no dia 18 de março de 2022 às 14:30h em primeira convocação, e, em segunda convocação, às 
14:45h com qualquer número dos presentes, através de videoconferência no link: https://us02web.
zoom.us/j/87378358830?pwd=ejQ2dDJXcHpYbHp5eERUOTgyVmxiQT09, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: I - Leitura e aprovação da Ata da Assembleia; II - Debates e deliberações 
sobre a pauta de Negociações Coletivas 2022 dos setores profissionais que prestam serviços aos 
nossos representados no Estado do CE; III - Eleição da Comissão de Negociações Coletivas para  
o ano de 2022; IV - Fixação da Contribuição Assistencial patronal, e/ou outras taxas de serviços
para a categoria; V - Negociação com o SINTRATEL para a renovação da CCT - data base janeiro,
vigência 2022. 

Fortaleza, 15 de março de 2022.  
Vivien Mello Suruagy - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- ASSÉMBLEIA GERAL ORDINARIA. COOPAFESP - 
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA  SOLIDÁRIA DO 
ESTADO DO CEARA. CNPJ: 18.813.064/0001-77.  A Presidente da COOPAFESP- 
Cooperativa da Agricultura Familiar e  Economia Solidaria do Estado do Ceará, no uso 
das suas atribuições que lhe confere  o Estatuto Social, convoca o senhores cooperados 
em condições de votar, para a  Assembleia geral ORDINARIA a realizar-se no dia 30 
(trinta) de março de 2022 (dois  mil e vinte e dois), em primeira convocação as 08:00 
horas com dois terço dos  cooperados presentes, em segunda convocação as 09:00 
horas com metade mais  um, e em terceira e última convocação às 10:00 com no 
mínimo dez cooperados  presentes na sede da Cooperativa situada à Rodovia CE040, 
km 38, sn, Cajueiro do  Ministro, CEP.: 61700-000, Aquiraz-CE, para deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM  DO DIA: 1) Prestação de contasdo órgão de administração, 
acompanhado do  parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Balanço patrimonial 
2021; b)  destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da 
insuficiência  das constribuições para a cobertura das despesas da cooperativa. 3) Plano 
de atividade  da cooperativa para o exercicio de 2022; 4) Eleição para membros do 
Conselho Fiscal;  5) Fixação dos honorários e cedula de presença; 6) outros assuntos. 
Para efeito do  quórum de instalação, o número de cooperados com direito a voto, nesta 
data é de 100  cooperados associados. Aquiraz/CE, 14 de março de 2022. Carmem 
Maria  Marcos do Vale – Diretora Presidente COOPAFESP. 
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