
Folha de Pernambuco 5Recife, sexta-feira, 11 de março de 2022POLÍTICA

Sem cessar-fogo, 
Putin reage a sanções 

NACIONALIZAÇÃO
União Brasil, Podemos, MDB e PSDB discutem a possibilidade de criar um
colégio eleitoral para discutir e votar o nome do bloco para as eleições

Eleição interna para
candidato ao Planalto
BRUNO GÓES
AGÊNCIA O GLOBO 

O presidente do União Bra-
sil, Luciano Bivar, arti-
cula com dirigentes de

MDB, PSDB e Podemos uma elei-
ção interna para escolher um can-
didato único ao Palácio do Pla-
nalto. O nome representaria uma
alternativa às postulações de Jair
Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula
da Silva (PT). 

Em conversas preliminares, a
ideia seria bater o martelo sobre o
nome até junho. Até agora, entre
os partidos envolvidos, a sena-
dora Simone Tebet (MDB), o ex-
ministro e ex-juiz Sergio Moro
(Podemos) e o governador de São
Paulo, João Doria (PSDB), foram
lançados como pré-candidatos a
presidente.

Colégio 
eleitoral

A proposta na mesa, de autoria
do líder do União Brasil na Câma-

ra dos Deputados,  Elmar Nasci-
mento (BA), seria a formação de
uma espécie de colégio eleitoral.
Até meados do ano, cada uma des-
sas legendas inscreveria um pos-
tulante à Presidência da República.
A partir daí, a escolha seria feita
pelo voto de candidatos a deputa-
do, senador e governador em cada
estado. "Estou sintonizado com
Bivar. Vamos encontrar um critério
com o MDB para chegar a uma
candidatura de unidade. Bivar tem
boas ideias. Estamos conversando",
disse o presidente do PSDB, Bruno
Araújo.

Bivar, que já conversou com di-
rigentes das legendas, diz que a
forma para a escolha do postulan-
te ainda precisa ser debatida com
mais profundidade. "Estamos dis-
cutindo o critério. Todos concor-
dam em ter uma candidatura úni-
ca. Mas ainda está em debate como
vamos fazer a escolha", disse o
presidente do União Brasil. 

DA REDAÇÃO
COM AGÊNCIAS

Sem acordo de cessar-fogo após
primeira reunião do alto escalão
russo e ucraniano, o presidente da
Rússia, Vladimir Putin, anunciou
a nacionalização de empresas do
ocidente em território russo. A
iniciativa vem após uma série  de
sanções do ocidente contra o
kremlin. Ele ainda proibiu expor-
tações de 200 itens e prometeu 're-
solver problemas'. “É claro que
nesses momentos a demanda por
determinados bens sempre au-
menta, mas não temos dúvidas de
que resolveremos todos esses pro-
blemas trabalhando com calma”,
afirmou o russo.  

Ainda ontem, a Rússia acenou
com novos corredores humanitá-
rios na Ucrânia e acusou os EUA de
terem financiado na Ucrânia pes-
quisa sobre armas biológicas. Ape-
sar de não ter chegado a um acor-
do de paz com a Ucrânia, o mi-
nistro das relações exteriores
russo, Sergey Lavrov, disse que a
"Rússia quer continuar diálogo
com Ucrânia". Na Ucrânia, o pre-

sidente Volodymyr  Zelensky dis-
se que irá "reconstruir tudo que
foi destruído" e falou que o oci-
dente terá de explicar por que
não fecha espaço aéreo.

Brasileiros
repatriados

Os dois aviões da Força Aérea
Brasileira (FAB) enviados para
resgatar brasileiros que estavam
na Ucrânia chegaram ontem no
Brasil. Após fazer uma escala de
manhã no Recife, as aeronaves
pousaram no início da tarde em
Brasília, onde foram recebidos
pelo presidente Jair Bolsonaro. 

Foram transportados 43 brasi-
leiros e 25 estrangeiros, sendo 19
ucranianos, cinco argentinos e
um colombiano. Também foram
trazidos dez animais de estima-
ção. Foram utilizadas uma aero-
nave de modelo KC-390 e outra
Legacy. Os aviões pousaram na
Base Aérea de Brasília às 12h27.
Bolsonaro cumprimentou todos
os repatriados e posou para fotos
com eles, mas não discursou.

Bivar articula candidatura única,
com debate profundo

PAULLO ALLMEIDA/ARQUIVO FOLHA
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Ciclovia terá trechos unidirecionais e bidirecionais e será entregue em 10 meses a partir do início da obra

Ação ocorrerá na capital pernambucana amanhã, das 8h às 12h

Oferta de
serviços para
as mulheres

MERCADOS PÚBLICOS

Pista terá 4 km de extensão e conectará as zonas Norte e Sul, fazendo o Recife passar a ter 170 km de malha cicloviária

Agamenon vai contar com ciclovia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 011.2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008.2022 CPL

Objeto: Sistema de registro de preço para futura e eventual aquisição parcelada de material de consumo de 
informática destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Ibimirim.  
Valor máximo estimado do certame: R$ 67.629,50 (Sessenta e sete mil seiscentos e vinte e nove reais 
e cinquenta centavos). Critério de julgamento: menor preço unitário do item. INICIO DO RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 11.03.2022; FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 
12:00 horas do dia 28.03.2022; ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 12:00 horas do dia 
28.03.2022; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:00 horas do dia 28.03.2022. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC 
www.bnc.org.br. Edital na íntegra: à disposição dos interessados no site da BNC: www.bnc.org.br. ou através 
do site http://ibimirim.gov.org - Portal da Transparência. 

Ibimirim, 11 de março de 2022
George Menezes Umbuzeiro 

Pregoeiro Público

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
leves, médios, pesados e máquinas com fornecimento de peças e componentes para os veículos das diversas 
secretarias do Município de Ibimirim/PE, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas contidas no 
Edital e seus anexos. O Município de Ibimirim/PE, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público a retificação da publicação do dia 04 de março de 2022  Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco  ANO XIII | Nº 3039, na página 133, referente ao aviso de publicação do Pregão acima 
epigrafado. Onde se lê: INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 horas do dia 04.03.2022; 
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 21.03.2022; ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 21.03.2022; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 
10:00 horas do dia 21.03.2022. Leia-se: INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 
11.03.2022; FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 24.03.2022; ABERTURA E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 24.03.2022; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: às 09:00 horas do dia 24.03.2022. Ficando mantidas as demais informações. REFERÊNCIA DE 
TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br. Edital na 
íntegra: à disposição dos interessados no site da BNC: www.bnc.org.br. ou através do site http://ibimirim.gov.org - 
Portal da Transparência.  Ibimirim - PE, 11 de março de 2022. George Menezes Umbuzeiro -  Pregoeiro Público.

Fotografe o
QRCode e ouça a
entrevista completa.

https://bit.ly/3pUISyq

folhape.com.br

Os mercados de Casa Amarela,
Encruzilhada, Água Fria, Cordeiro,
São José e a Feira Nova de Afoga-
dos, todos no Recife, ofertam,
neste sábado (12), das 8h às 12h,
serviços de saúde e orientações so-
bre prevenção à violência contra a
mulher, devido ao Dia Interna-
cional das Mulheres, celebrado
no último dia 8.

Na ação, as mulheres podem rea-
lizar teste rápido e vacinação con-
tra a Covid-19, exame para detecção
de tuberculose, aferir a pressão ar-
terial e receber orientações sobre
prevenção à violência doméstica e
sexista. A iniciativa é uma parceria
entre a Autarquia de Serviços Ur-
banos do Recife (CSURB), Secreta-
ria Municipal de Saúde e Secretaria
Municipal da Mulher.

Vacinação sem 
agendamento 

Sem agendamento, a vacinação
contra a Covid-19 acontecerá no

Mercado de Água Fria e na Feira
Nova de Afogados. Confira, atra-
vés do QR code, a relação com-
pleta dos serviços oferecidos em
cada local.

Para ser imunizada, é necessá-
rio apresentar documento de
identificação com foto e o com-
provante de residência. Caso não
possua este último ou o certifica-
do de domicílio eleitoral, é possí-
vel utilizar uma autodeclaração de
moradia, elaborada especifica-
mente para esta ação.

Prevenção à violência 
Equipes da Secretaria da Mulher

também realizam campanhas in-
formativas com orientações sobre
o combate à violência contra a

mulher. Além de informações so-
bre as unidades de atendimento,
como o Centro de Referência Cla-
rice Lispector, que funciona em
Santo Amaro, e os atendimentos
especializados realizados pelo
Hospital da Mulher do Recife. 

MARJOURIE CORRÊA

O Recife passará a ter 97%
da malha cicloviária co-
nectada com a implan-

tação da ciclovia da avenida Aga-
menon Magalhães. Com 4 km de
extensão e trechos unidirecionais
e bidirecionais, a obra ligará a
Zona Norte à Zona Sul. O investi-
mento previsto é da ordem de R$
6,7 milhões, e o prazo para a en-
trega é de dez meses a partir do iní-
cio da obra. Atualmente, o Recife
tem 166 km totais de ciclovias.
Com a obra, passará a ter 170 km.
De acordo com o prefeito João
Campos, a meta é chegar aos 250
km de malha cicloviária até 2024.

Mudança
de cultura

Secretário de Política Urbana e
Licenciamento do Recife, Leonar-
do Bacelar explicou que o desafio
de entrar nos grandes corredores
da cidade com ciclovias é uma
tendência salutar tanto para a ci-
dade quanto para as pessoas. “As

ciclovias são uma mudança de
cultura, que atendem ao alto vo-
lume de ciclistas, conecta a cidade
e preza pela redução de sinistros e
acidentes com essas pessoas”, afir-
mou.

Já a presidente da CTTU explicou
que a implantação dessas ciclovias
prezou pela permanência da faixa
azul, já que o transporte público
continua sendo priorizado. “Para
conceber essa possibilidade, hou-
ve um estreitamento das faixas
de rolamento mais aproveitamen-
to do espaço contido nas margens
das vias”, explicou Taciana. 

Trechos 
da ciclovia

A ciclovia será dividida em dois
trechos, cada um com aproxima-
damente 2 km de extensão. O pri-
meiro, na Agamenon, é unidire-
cional, com uma faixa de três me-
tros no sentido norte e outra faixa
em direção ao sentido sul. Ela tem
início na rua Dr Leopoldo Lins, fa-
zendo conexão com as ciclovias
Graça Araújo e João de Barros, e vai

até a Rua João Asfora. 
A conexão com a Zona Sul será

através do segundo trecho dessa
ciclovia, que passará pelo Viadu-
to Capitão Temudo. Próximo ao
Hospital Português, será cons-

truído um novo pontilhão, que
dará acesso à Joana Bezerra. No
trecho entre Agamenon e Joana
Bezerra, a ciclovia será bidirecio-
nal e terá área compartilhada com
o pedestre. Ficará localizada à di-

reita do viaduto, fazendo conexão
com a ciclovia da Via Mangue. A
continuidade da ciclovia segue
em direção ao Cabanga, através da
segunda agulha da Avenida Sa-
turnino de Brito. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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EMPREGOS
Recife é a segunda capital do Nordeste

que gerou mais empregos formais em
janeiro de 2022, segundo  o Caged. Recife, sexta-feira, 11 de março de 2022
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9 Economia
Aumento entra em vigor

hoje, mas desde ontem
alguns postos de com-

bustíveis já praticavam
preços mais caros do

que vinham oferecendo

População é pega de surpresa 

A Petrobras anunciou um reajuste expressivo na
gasolina, diesel e gás de cozinha que já vale a
partir de hoje nas refinarias

Combustíveis:
aumento e
impactos

(81) 3425-5837/3425-5838

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3033/0222- 1° Leilão e nº 3034/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do 
anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) 
em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital 
de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará 
à disposição dos interessados de 18/03/2022 até 27/03/2022, no primeiro leilão, e de 01/04/2022 até 
11/04/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, AP, 
BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO e no escritório do leiloeiro, 
Sr. EDUARDO DE WERK, no endereço Rua Emilio Blum, 131, torre B, sala 706, Centro, Florianópolis/
SC, CEP 88.020-010, (48) 98404-8161 / (48) 3036-1429. Atendimento no horário de segunda a sexta 
das 9h às 12h e 14h às 18h (Site: www.gestordeleiloes.com.br). (O Edital estará disponível também 
no site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 28/03/2022, às 13h (horário de 
Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 12/04/2022, às 13h (horário 
de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: www.gestordeleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CLIENTES DE PLANOS INDIVIDUAIS PESSOA FÍSICA - UNIMED RECIFE

CARTEIRA CPF
0347910249668000 125.674.314**
0347910204333000 062.855.154**
0340720013366007 128.702.344**
0347912420383008 147.357.424**
0347912216372001 073.420.944**
0341010701544009 108.663.054**
0347910254105000 707.311.994**
0347910210775000 118.511.774**
0347910223520006 134.536.484**
0341025004815025 834.967.424**
0347303007574003 514.957.754**
0347910211346006 108.020.984**
0347911245083006 119.486.174**
0347911208691006 037.050.524**
0347911095227008 354.964.954**
0347912366063004 470.654.514**
0341010706141000 132.878.374**
0347912421332008 002.356.284**
0347428010743009 141.882.794**
0341010701531004 056.944.434**
0347912093441000 642.908.754**
0341025008580308 107.172.894**
0347910239264004 054.495.214**
0347910420878000 148.275.994**
0347911412446006 138.810.484**
0341010701361001 109.151.674**
0347910364295009 051.603.714**
0347900003845006 013.598.104**
0347910031491008 706.809.274**
0347910245092600 116.537.994**
0347910245955005 119.174.574**
0347910094717003 104.044.504**
0347910002040001 119.126.384**
0347910103084004 031.006.704**
0347910096834007 600.686.554**
0347900007293008 102.008.784**
0347912236705006 114.508.064**
0347910000190006 428.302.304**
0347924115645006 334.996.324**
0341010701552001 031.281.374**
0347910259228003 901.132.254**
0347910094812006 950.207.564**
0347910009833007 089.752.954**
0347911099342006 030.501.364**
0347910105066003 102.092.584**
0347911077555007 067.443.254**
0347924115564006 388.118.204**
0341010701465001 117.397.294**
0347910359607006 507.968.104**
0347910256355004 042.015.374**
0347912085150000 800.462.584**
0347911051176009 398.690.324**
0347910354821000 124.900.184**
0341010701165008 086.857.944**
0347910217819003 708.076.254**
0347911237921006 584.504.914**
0347912092449008 900.211.424**
0347912252847006 061.534.244**
0347910216777005 009.661.784**
0347911264605004 051.167.583**
0341010701229006 435.556.164**
0347910366256000 054.646.234**

0347911103937005 064.720.304**
0347853304320004 034.354.144**
0347910042691003 023.832.134**
0347912106312004 708.289.574**
0347910418864006 145.679.504**
0347910008796000 521.677.714**
0341010700932005 686.147.134**
0347911314180001 127.283.704**
0347803005858006 126.318.544**
0347910352337003 138.491.204**
0347912255504002 321.222.684**
0347911417732007 100.565.374**
0347911001432001 131.251.424**
0347916115954008 028.701.554**
0347308004934000 584.504.084**
0347912416357006 038.154.694**
0341010701114004 123.826.054**
0347912224523005 962.083.504**
0347911267532008 905.860.004**
0347911213397005 053.604.524**
0347910254768000 038.527.744**
0347910121266003 375.202.964**
0347428010546009 415.230.834**
0341025008993009 155.214.764**
0347982223222002 028.709.194**
0347910418188000 136.534.254**
0347910081791005 127.435.894**
0347911210768002 435.136.544**
0341010700976002 640.408.284**
0347911315842008 135.739.684**
0347911316023000 069.927.284**
0347924117663001 427.849.054**
0347912413536007 027.592.204**
0341010701440009 111.008.294**
0347910245152000 056.667.894**
0347980266123000 113.343.414**
0347911080901000 120.781.624**
0347910068263009 214.771.404**
0347912115643000 064.440.384**
0347910000237002 096.592.634**
0347910209924006 123.113.034**
0347971000162004 129.219.584**
0347911236505009 102.443.614**
0347911221064001 095.672.144**
0347910216541001 132.334.464**
0347912263928002 121.914.174**
0347910204506001 057.259.484**
0347971208260009 032.227.514**
0347901007790000 006.131.504**
0347003001888007 620.313.924**
0347910001021003 110.294.384**
0341025002905000 174.334.014**
0347912110848002 620.091.844**
0347911238224007 116.419.824**
0347910001467001 710.502.574**
0347911093363001 038.786.444**
0347910078662003 023.869.964**
0347004004307003 628.004.694**
0347911090504003 167.950.754**
0347912203409009 129.269.384**
0347910258484006 054.901.874**
0347801012281006 018.433.034**
0347910249568006 070.723.394**

0347002002574008 421.762.804**
0347910265666009 127.329.574**
0347824012800002 118.483.794**
0347912114867001 162.841.484**
0347910002258007 133.175.764**
0347910356796002 082.735.304**
0347924113879000 485.163.414**
0347870212932003 102.885.024**
0347910205016008 710.225.064**
0347911238777006 864.832.854**
0347910204217000 119.518.014**
0347910298799008 127.372.824**
0347910201493006 114.059.444**
0347910107082006 114.544.954**
0347854111168004 107.131.884**
0347910241898007 544.853.394**
0347923115624000 212.235.134**
0347912255508008 065.965.694**
0347910201719004 126.637.714**
0347911095440003 886.884.534**
0347911095443010 904.811.944**
0347911000612006 127.965.614**
0347911314763007 134.519.414**
0347915169532006 127.368.214**
0341010701261007 S/CADASTRO
0347910169858008 051.766.714**
0347870205918009 122.573.934**
0347910224963106 156.936.024**
0347203007729000 052.243.574**
0347912309834005 135.630.374**
0347910317484003 110.787.774**
0347910252373008 083.705.774**
0347910309672009 103.031.644**
0347910259008003 706.233.144**
0347910303850002 130.000.534**
0347910308687002 134.639.394**
0347912252846000 038.673.694**
0341025000746002 031.855.234**
0347910041414006 364.247.814**
0347910220057003 520.273.684**
0347911236975005 108.204.514**
0341010701430003 116.087.824**
0347911261565001 773.203.104**
0347911115506004 024.095.104**
0347911419782001 896.503.874**
0347427009083000 741.743.634**
0347910104639000 099.028.604**
0347910052928006 398.707.154**
0347911001734008 075.937.734**
0347910217682008 092.500.034**
0347910001664001 012.944.264**
0347911264990005 062.225.634**
0347911265735009 291.058.544**
0347853301427002 476.192.524**
0346611002961003 276.894.685**
0347871000079003 131.892.744**
0341010706137002 121.708.994**
0347910317621000 711.425.854**
0347911115505008 024.105.094**
0347911216287006 035.973.494**
0347981000148009 007.473.594**

A Unimed Recife – Cooperativa de Trabalho Médico – notifica seus clientes abaixo, identificados pelo número do cartão de inscri-
ção como cliente do plano de saúde de contrato individual, acompanhado pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas,
com omissão dos dígitos de verificação, a entrarem em contato por telefone: (81) 3413.8400 / 0800-281-5917 ou presencialmente no
Centro Administrativo, na Av. Lins Petit, 140 – Bairro Ilha do Leite, de segunda à sexta-feira, no horário das 8:00 às 16:00h, para dar
solução à manutenção das respectivas contratações, no prazo máximo de 10 dias contados desta publicação, tendo em vista que os
clientes não foram encontrados no domicílio cadastrado em nosso sistema, sob pena de caracterização do disposto no Art. 13, Pa-
rágrafo Único, Inciso II da Lei 9656/98 (Lei dos Planos de Saúde) e nos moldes da Súmula Normativa nº 28/2015.

MATHEUS JATOBÁ
COM AGÊNCIA GLOBO

Odia ontem começou com
um anúncio amargo: a Pe-
trobras anunciou uma rea-

juste na gasolina (18,77%), diesel
(24,9%) e gás de cozinha (16,06%),
que valerá nas refinarias a partir
desta sexta. Pressionado pelo au-
mento, o Legislativo aprovou dois
projetos para reduzir o impacto no
bolso do consumidor. O Senado
Federal aprovou o texto do projeto
que determina que Estados e o Dis-
trito Federal adotem uma alíquota
única em todo o País de ICMS sobre
cada tipo de combustível. O Proje-
to de Lei Complementar 11/2020 foi
aprovado por 68 votos a 1 e retorna
para a Câmara dos Deputados. 

O PLP estabelece que a cobrança
do Imposto passe de uma alíquota
percentual sobre o preço, como é
atualmente, para um valor fixo so-
bre o litro do combustível. As me-
didas são válidas para o biodiesel;
diesel; etanol; gasolina; gás lique-
feito de petróleo (GLP) (gás de co-
zinha); e querosene de avião. 

Ainda no projeto, é estabelecida
a monofasia tributária, na qual uma
única etapa da cadeia produtiva
pagará o ICMS devido por toda a ca-
deia, impactando as refinarias e
importadores de combustíveis. 

Enquanto os Estados não adota-
rem a medida, o ICMS deve ser
calculado a partir da média móvel
dos preços do diesel ao consumidor
nos últimos 60 meses como base
para recolhimento do imposto. 

Projeto foi acordo
com a União

O PL representa um acordo com
o Governo Federal, que solicitou
que o texto zere as alíquotas de
PIS/Cofins sobre diesel, biodiesel,
gás de cozinha e querosene de avia-
ção até o fim de 2022. Além disso,
ele também dispensa a desoneração
de cumprir a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, que exige compensa-
ção com corte de despesa ou au-

mento de receita, e a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias de 2022.

Também foi aprovado por 61 vo-
tos a 8, ontem, o PL 1472 de 2021,
que cria uma conta de estabilização
para os preços de combustíveis. O
texto também estabelece a am-
pliação do auxílio gás para 11 mi-
lhões de famílias e cria um auxílio
gasolina para motoristas que te-
nham renda de 3 salários míni-
mos. O texto agora também será
analisado pela Câmara dos Depu-
tados.

Em meio a uma alta inflação, o
pernambucano foi pego de surpre-
sa ontem. Em meio ao anúncio da
Petrobras sobre os reajustes de pre-
ços de venda de gasolina e diesel
para as distribuidoras a partir des-
ta sexta-feira, os postos de com-
bustível da Região Metropolitana já
aumentaram os preços antes mes-
mo do reajuste entrar em vigor. No
Recife, foi possível encontrar postos
comercializando o produto com
preços entre R$ 6,97 e R$ 7,09. 

Por meio de um comunicado, a

estatal informou que foram 57 dias
sem aumento e o preço médio de
venda da gasolina para as distri-
buidoras passará de R$ 3,25 para R$
3,86 por litro. Por meio de um co-
municado, a estatal declarou que a
variação foi de R$ 0,44 por litro co-
mercializado, considerando ape-
nas o produto da Petrobras. 

Para o diesel, o preço médio de
venda da Petrobras para as distri-
buidoras subirá de R$ 3,61 para R$
4,51 por litro. Para o comerciante
José Carlos da Silva, o novo reajus-

te precisa ser melhor repassado
para que o consumidor não se con-
funda com os constantes aumentos. 

“Entra em vigor hoje, mas ontem
mesmo já aumentou. A alternativa
é encher o tanque e seguir, não te-
mos muito o que fazer, quem tra-
balha precisa se locomover. É uma
situação absurda onde somos pre-
judicados”, avaliou. A reportagem
constatou movimento intenso em
vários postos de combustíveis, em
Recife e Olinda, entre a tarde e iní-
cio da noite de ontem. 

ED MACHADO

INPC:
MOEDAS
BOLSAS

MERCADO FINANCEIRO

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL (SPPE)

OUTROS ÍNDICES

0,67%
DÓLAR > Compra:                          >> Venda:                          >>  Variação:                          EURO: YUAN (China): PESO (Argentina):

IBOVESPA   > Variação:                       >>  Pontos: DOW JONES (NOVA YORK): NASDAQ (NOVA YORK): S&P 500 (NOVA YORK):

SELIC: IPCA: IGP-M FGV:
OURO BM&F:

R$ 5,044 R$ 5,045 0,80 0,046

-1,84%  -0,94%113.009,18-0,78%

10,75 % 0,54% 1,83%
-1,18% 317,50

0,68% 5,51
(Fevereiro)

D4Sign 48b37677-bd92-4452-a87c-3122ce46ae08 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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Serasa lança
novo Feirão
Limpa Nome

INADIMPLÊNCIA

T
odo cuidado é pouco quando fatores que impõem riscos
cruzam os caminhos. Se qualquer processo eleitoral em si já
embute apegos ao populismo político, mostra-se preocupante

a insistência apelativa, numa situação de crise econômica aguda,
conforme apontam os cenários. Diante de tamanha instabilidade
mundial e local, que acomete a política e a economia, cautela e
equilíbrio para as decisões nessas áreas são essenciais. De fato, se o
cenário econômico mundial já emitia sinais de mudanças antes da
pandemia e da guerra russo-ucraniana, quero crer que um
redesenho ordenativo poderá ser considerado no ponto imaginário
do "day after" dessas situações exógenas de gravidade. Tentarei
ilustrar com brevidade essa provável configuração e dela deverei
inserir um certo nível de preocupação que possa advir de ações
populistas. Tudo na intenção de mostrar o quanto os sistemas
econômicos foram afetados.

Parece-me defensável uma tese de que estava em curso um
processo de questionar a "ordem econômica vigente". Por um lado,
uma ideologia crescente em torno de um movimento anti-
establishment, de se negar instituições constituídas e até bem
consolidadas. Uma linha de pensamento que contagiou parte
considerável de quem atua nos movimentos políticos, rejeitando o
próprio meio de se fazer a política. Enfim, o que se julgava pelos
adeptos como entes sistêmicos, da ONU, do Bird até a formação dos
poderes públicos (executivo, legislstivo e judiciário), tudo era
descabido. Por outro lado, amparados em tal discurso, alguns
exercicios práticos de figuras tidas como novos líderes, tratados
como "outsiders", capazes de não só dar as cartas da política e da
economia. Também considerados como alinhados a uma revisão
dos velhos conceitos. Muitos deles, refinados com a essência de um
conservadorismo extremo. Assim, "novos lobos em pele de
cordeiros" pregaram contra modelos globais e atuaram em cima de
bandeiras libertárias, associando-as às causas de uma ideologia
oposta às lutas contra velhos tabus e conceitos. 

Um exemplo clássico foi o então impulso dado, a partir dos EUA,
pelo "trumpismo". Não só pela sua pregação nacionalista e, por
conseguinte, bastante protecionista, fato consagrado nos embates
comerciais com a China. Bem mais que isso, foi mesmo a difusão de
valores avessos às causas libertárias de combate às pautas atuais.
Nessa orbita, estão agressões ambientais, bem como, as questões de
superações sociais, conforme ainda se vê em manifestações
absurdas de racismo, misoginia e sexismo. Todas essas discussões
prévias, se não foram devidamente aprofundadas com os adventos
de uma pandemia de dois anos e  de um estado de guerra eivado de
incertezas, certamente terão outro status já no curtíssimo prazo. Ou
seja, o grau de instabilidade é alto e deverá pairar no ar por algum
tempo.

Quando falo aqui dos impactos econômicos numa conjuntura
adversa, é mesmo muito preocupante a coincidência temporal com
o processo eleitoral. Nossa experiência política é vasta quando o
assunto é tomar atitudes pelo viés eleitoral, onde quase sempre o
fantasma do populismo se faz presente. Quando economistas
expressam seus receios com a inflação é porque sabem o quanto
adversidades podem ser traduzidas por elevações nos preços. Daí,
quando o populismo entra em cena e por conta da ausência de um
plano capaz de aferir riscos, a vontade política termina por represar
preços ou agir com transferências de responsabilidade. Foi assim
com a Eletrobras no  governo Dilma, que segurou o aumento
previsto para as tarifas das contas de luz. E poderá ser assim se a
Petrobras atual ceder as pressões e represar o aumento esperado nos
preços dos combustíveis. Pelo menos, dos bons ventos soprados dos
mercados, parece-me que os esforços eram desfavoráveis e que o
abuso "intervencionista" derivado do clima eleitoral, estaria hoje
abortado.

Verdadeiro ou não, vale o alerta de que a economia não costuma
suportar riscos à beira do abismo.

Agendas populistas e instabilidades
põem a economia em xeque

@alfredobertini2017@gmail.com@alfredobertini87 
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Alfredo Bertini
A Economia em Foco

NEM 8,
Nem 80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALIANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO/ TOMADA DE PREÇOS 
Processo Licitatório Nº 007/2022 – Tomada de Preços Nº 001/2022. Tomada de Preços, através da 
execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, do tipo “menor preço” GLOBAL. A 
presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para executar serviços de REFORMA DE 
PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital, através da execução indireta sob o regime de empreitada 
por preço unitário, do tipo “menor preço” GLOBAL. Valor estimado da contratação é o valor R$ 56.948,59 
(cinquenta e seis mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). A sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preços será realizada às 09:30 horas do 
dia 30 de março de 2022, no clube municipal de Aliança ou ainda, ao licitante que não se sentir seguro na forma 
presencial, em função da pandemia Covid-19, poderá protocolar envelopes ou enviar pelos correios e 
acompanhar a condução do certame através de videoconferência transmitida online. Maiores Informações na 
Sala de Licitações localizada no prédio sede da Prefeitura, situado a Rua Domingos Braga, s/n, Centro – 
Aliança – PE. Os editais e anexos e outras informações podem ser obtidos no portal da transparência do 
município, ou, ainda através do e-mail: fmsalicitacao@gmail.com.

Lidiany Cavalcante de Melo
Presidente

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 012/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022 –OBJETO NAT: 

Aquisição: Aquisição de 01 veículo ambulância tipo furgoneta para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ibimirim, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Valor máximo estimado: R$ 129.466,67 (Cento e 

vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Critério de 

julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

das 08:00 horas do dia 11.03.2022; FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 12:00 horas do dia 

24.03.2022; ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 12:00 horas do dia 24.03.2022; 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:00 horas do dia 24.03.2022. REFERÊNCIA DE 

TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br. 

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no site da BNC: www.bnc.org.br. ou através do site 

http://ibimirim.gov.org - Portal da Transparência “meet”. Ibimirim, 11 de março de 2022.

GEORGE DE MENEZES UMBUZEIRO

Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE

AVISO DE LICITAÇÃO
Credenciamento Nº 001/2022

Processo Nº: 010/2022. Chamada Pública: 001/2022. CPL. Serviço. Objeto: Credenciamento de pessoas 
jurídicas, preferencialmente sem fins lucrativos, especializadas na prestação de serviços médicos de forma 
complementar, a fim de realizar promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento dos usuários do SUS, 
ofertados nas Unidades de Saúde pertencentes ao Município Solidão-PE, conforme especificado no Termo 
de Referência. Valor Global Estimado: R$ 1.840.709,52. INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO: O período para recebimento do envelope contendo a documentação das 
pessoas jurídicas interessadas ocorrerá a partir do dia 14/03/2022 estendendo-se até o dia 14/03/2023.  
Informações, edital e anexos podem ser obtidos na Prefeitura: R Luiz Carolino de Siqueira, 184, Sala de 
Licitações, Centro, Solidão-PE. CEP: 56.795-000. Fone: 0xx87-3830-1141/1140, no horário de 8:00h às 
14:00h, de segunda a sexta-feira; retirada de edital e anexos preferencialmente no site: 
www.solidao.pe.gov.br; ou, ainda, através de solicitação por e-mail: cplprefeiturafms@hotmail.com.

Em, 10/03/2022.

Djalma Alves de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo Licitatório Nº 010/2022 - Pregão Eletrônico Nº 009/2022-OBJETO: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios, para atender a secretária de Saúde (UNIDADE MISTA LÍDIA MARIA DE FRANÇA E AS 
UBS- BÁSICAS DE SAÚDE) do Município Joaquim Nabuco-PE, Valor R$ 588.975,60 (Quinhentos e 

oitenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). Início do Acolhimento das 

propostas: a partir do dia 15 de Março de 2022, Limite para acolhimento das propostas: 09:00h. do dia 28 

de Março de 2022, Abertura das propostas 10:00h do dia 28 de Março de 2022, Início da Sessão de 

Disputa: ás 11:00h. do dia 28 de Março de 2022. Informações: Pelo e-mai l :  

cpl2018j.nabuco@hotmail.com Material: disponível em Portal Bolsa Nacional de compras – BNC 

www.bnc.pe.gov.br (esclarecimentos e impugnações), site: joaquimnabuco.pe.gov.br local em que os 

interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital.

Joaquim Nabuco, 10 de Março de 2022

Grivaldo Jose Noberto
Secretario de Saúde

JULIO BARBOSA

A Serasa lançou ontem o
Feirão Limpa Nome
Emergencial, com o ob-

jetivo de reduzir a inadimplência
no Brasil. Durante o período, será
possível negociar dívidas com des-
contos de até 99%.  A campanha
vai até 31 de março. Para iniciar a
negociação, o consumidor pode
optar por diversos canais da em-
presa, são eles: App da Serasa,
site feiraolimpanome.com.br, pelo
telefone 0800 519 1222 ou What-
sApp (11) 99575-2096 e também de
forma presencial nas agências dos
Correios com taxa de R$ 3,60. Em
todas as opções, os valores e des-
contos serão iguais.  

Durante a coletiva de lança-
mento, a Serasa revelou os núme-
ros de Pernambuco no mês de fe-
vereiro. O Estado apareceu com o
maior percentual de inadimplen-
tes entre a população adulta do
Nordeste, com 41,10%. Entre os
2.938.605 endividados de Per-
nambuco, 653.816 residem no
Grande Recife e somam mais de R$
9 milhões de dívidas com diversos
órgãos de créditos nacionais.

Em sua maioria, as dívidas atra-
sadas são referentes as contas bá-
sicas do mês, como água e luz, e
alimentação paga em cartões, que
correspondem a 61,5% do mon-
tante total.   

Inadimplência
no Nordeste 

Desde abril e maio de 2020, o
número de inadimplentes não
havia sido tão alto na região. O
Nordeste bateu recorde em feve-
reiro e ultrapassou a marca de 16
milhões de inadimplentes. Além
de Pernambuco, Sergipe apre-
sentou 40,16%, Maranhão teve
38,06%, Ceará e Rio Grande do
Norte com 38% e 37,62%, respec-
tivamente.  

serviço
Para negociar via site basta acessar o
endereço feiraolimpanome.com.br e
realizar o login. Caso não possua conta
na Serasa, o usuário será direcionado
automaticamente para página de cadas-
tramento. Uma vez no portal Serasa, é
possível conferir os descontos para
quitação da dívida. Depois de decidir
como pagar, é só confirmar a opção e
solicitar o boleto via e-mail
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AFLITOS                  
LP 348 - IMPERDIVEL APTO
PROX.  TUDO, 120 M, 3QTS,
QTO REVER, 1SUIT, SL 2AMB,
WC SOC, DCE, COZINHA,
VARANDA, TODO C. AR-
MARIO, 1VG, ELEV, SL FESTA.
PLAYR$430MIL. AC. FINANC.
MARQUE SUA VISIT.  TELS-
991919003-986967550-
30375200 CRECI9355J

CASA AMARELA             
OPORTUNIDADE APTO C/
70M, ANDAR ALTO, NAS -
CENTE, SL P/02 AMB, 3QTS,
STE, WC SOC, WC DE SERV,
TODO COM ARMARIOS,
COZ, 1 VAGA, ELEV, LAZER
COMPLETO, R$460MIL, AC.
FINAC, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

GRACAS                   
OPORTUNIDADE UNICA
NO CORACAO DAS GRA-
CAS, APTO COM 130M, 3
QTS, 1 SUITE, SL P/ 02AMB,
VAR, COZ, AREA DE SERV,
WC SOCIAL, DCE, TODO
COM ARMARIOS, 1VG, ELEV,
R$350MIL, AC. FINAC, FONE
30375200991919003/986967
550 CRECI9355J

ROSARINHO                

LP328-APTO COM OTIMA
LOCALIZ, 106M, 3QTS, STE,
WC SOC, DCE, SLP2AMB,
COZ, VARAND, TODO C/
ARMARIOS, ELEVAD, LAZER
COMPL, 2VG, R$630MIL, AC.
FINANC.  MARQUE UMA VI -
SITA COM NOSSOS COR-
RETORES.  TELS - 991919003
- 9 8 6 9 6 7 5 5 0 - 3 0 3 7 5 2 0 0
CRECI 9355J

LP4116-OPRTUNID.  OTIMA
LOCALIZ.  APTO COM 128
M, 4QTS, 2SUIT, SALP2AMB,
VARAND, COZINH, WC SO-
CIAL. DEC, TODO COM AR-
MARIOS, 2 VAGAS, LAZER
COMP.  MARQUE SUA VI -
SITA R$ 780 MIL, AC.  FI-
NANCI.  TELS - 991919003 -
9 8 6 9 6 7 5 5 0 - 3 0 3 7 5 2 0 0
CRECI9355J

TAMARINEIRA              

LP358-OPORTUNID DE UM

EXCELENT APTO C130M,

3QTS, STE, WC SOC, SL P

3AMB, COZINHA, A DE

SERV, DCE, VARAND, TODO

C/ ARMARIO, 2VG LIVRES,

ELEV, LAZER COMP, R$ 780

MIL, AC FINANC, MARQUE

SUA VISITA. F-991919003-

9 8 6 9 6 7 5 5 0 - 3 0 3 7 5 2 0 0

CRECI99355J

OTIMO APTO COM65M, 3

QTS, SUITE, SL P/02 AMB,

WC SOC, VAR, COZ, 1VG,

R$220MIL, AC, FINAC, FONE

991919003/986967550/30375

200CRECI 9355J

TORRE                    

LP 3109 OPORTUNIDADE

AP TO COM 110M, 3QTS,

STE, VAR, SLP/02 AMB, COZ,

ARMARIOS, WC SOC, DCE,

1VG, ELEV, R$ 295MIL AC.

FINAC, FONES: 30375200/

986967550 / 991919003

CRECI 9355J

LP342-OTIMA LOCALIZ.  O -

PORTUNID APTO C75M,

3QTS, 1SUIT, VARANDA, SL 2

AMB, COZIN, WC SOC, WC

SERV, TODO C ARMARIO, 1

VAGA, ELEV, SL DE FESTA,

QUADRA, PLAY, R$375MIL,

AC. FINANCIAMENT. TELS-

9 9 1 9 1 9 0 0 3 - 9 8 6 9 7 5 5 0 -

30375200 CRECI9355J

LP386OPORT APTO C O -

TIMA LOCALIZAÇ.  C75M, 3

QTS, WC SOCI, SUIT, SLP 2

AMB, COZINHA, ARMAR-

IOS, VARAND, 2ELEV, PISC,

SL FESTA, PLAY R$480MIL

AC. FINANC F - 99191900-

3986967550 -30375200

CRECI9355J

RIO DOCE                 
ALUGO APT 3 QTS, SALA DE
JANTAR, SUITE, MOVEIS PLA -
NEJADOS, COM GARAGEM E
SEGURO, NA 4 ETAPA, PER -
TO DE TUDO, INCLUSIVE DE
PARADA DE O NIBUS.  TRA -
TAR DIR PRO PRIETARIO.  FO -
NE -  988964651

PIEDADE                  
03 QUARTOS, SENDO 01
SUITE 100 AV.  COM.  R$550
MIL (81) 99704-5593. 

03 QUARTOS, SENDO 01
SUITE 100 AV.  COM.  R$550
MIL (81) 99704-5593. 

BARRA DE
JANGADA         

(CURCURANA) 25X20, 500
M2, MURADO, ATERRADO
NEG.  URG.  R$ 200 MIL (81)
99704-5593

BARRA DE
SIRINHAEM       

12X30, 150M PRAIA, LOT.
MARTINANDA SOL.  R$ 60
MIL (81) 99704-5593. 

12X30, 150M PRAIA, LOT.
MARTINANDA SOL.  R$ 60
MIL (81) 99704-5593. 

CABO                     
40. 000M2 NA BR- PROX.  A
ANTIGA COPERGO- R$ 3. 5
MILHOES (PRECISA DE A -
TERRO) (81)99704-5593. 

CANDEIAS                 
15 X 30, FINAL DA RUA
FRANCISCO PESSOA DE
MELO, 2 QUADRAS LAGOA
NAUTICA.  R$ 35 MIL (81)
99704-5593. 

2014 M2 ESQUINA BOAS
RES.  350M DA AV.  COM.  R$
1. 200, 000 (UM MILHAO E
DUZENTOS MIL).  TEL: (81)
99704-5593. 

54X30 PRONTO P.  CON-
STR.  (81) 99704-5593

54X30 PRONTO P.  CON-
STR.  (81) 99704-5593

AV.  BERNARDO VIEIRA DE
MELO 26X30 SERVE PARA
COMER, RESID, ETC.  1. 500
MILHAO (81)99704-5593. 

PONTE DOS
CARVALHOS      

900M2, MURADO, COM
BENFEITORIAS, PROX.  AO
CAMPO DE FUTEBOL.  600
MIL (81)99704-5593.  (UMA
POSSE ANTIGA)

Apartamentos
IMÓVEIS
Vendem-se

1

COOPAGRESTE – COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO 

INTERIOR DE PERNAMBUCO - CNPJ/MF nº 00.610.112/0001-64

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 31 DE MARÇO DE 2022.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Edital: 01/2022

O Diretor Presidente do Conselho de Administração da COOPAGRESTE - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 
ANESTESIOLOGISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 
20 do seu Estatuto Social, e em consonância com as Leis 5764/71 e 14.030/2020 convoca todos os seus 
atuais 135 (cento e trinta e cinco) associados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a se 
realizar por meio digital no dia 31 de março de 2022 – (quinta-feira), na plataforma eletrônica do aplicativo 
Zoom Meeting às 15:00 horas, em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados em 
condições de votar;  e às 16:00 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (um) 
dos associados, e finalmente em terceira e última convocação, às 17:00 horas, com a presença de, no 
mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I. Relatório do Conselho 
de Administração quanto a sua gestão no exercício findo de 2021; II. Apresentação e Análise da Prestação 
de Contas do Conselho de Administração, incluindo as demonstrações financeiras e contábeis do 
exercício encerrado em 31.12.2021, com respectivo Parecer do Conselho Fiscal; III. Destinação das sobras 
ou perdas apuradas no exercício de 2021; IV. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal; V. Atualização 
do Quadro Societário com apresentação dos nomes dos associados ingressados e bem assim dos desligados, no 
exercício findo de 2021; VI. Outros assuntos conexos e correlatos não-deliberativos. Observações: I. Este 
Edital constitui circular enviada aos cooperados por meio eletrônico; II. A Assembleia Geral Ordinária será 
realizada por meio digital em consonância com a Lei 14.030/2020 assim com o artigo 43-A da Lei 5764/71, e IN 
081/2020, do Depto. Nac. de Registro Empresarial e Integração (DREI); III. A participação e votação serão 
realizadas por meio eletrônico. Os cooperados receberão de forma eletrônica (e-mail), os dados para 
credenciamento e acesso à sala virtual da AGO na plataforma zoom;

Caruaru (PE), 08 de março de 2022

Francisco Salviano de Macedo
Diretor Presidente

UNIODONTO DE RECIFE- Cooperativa Odontológica, cumprindo deliberação do Conselho de Administração, nos 
termos do seu Estatuto Social e do Regimento Interno das Assembleias Gerais, convoca seus associados, que nesta 
data somam 42(quarenta e dois) Dentistas Cooperados (as) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se por meio digital na plataforma eletrônica do aplicativo Zoom, às 17:00  horas do dia 24 
de março de 2022 em primeira convocação com a participação remota de 2/3 dos cooperados; em 2ª convocação às 
18:00, com a presença de metade e mais um dos cooperados ou ainda em 3ª convocação, às 19:00, com a presença de, 
no mínimo, 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: 1. Prestação de contas dos Órgãos 
da Administração, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Geral e o Demonstrativo das Sobras/Perdas 
apuradas no Exercício de 2021, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente; 2. Destinação 
das sobras/perdas apuradas no Exercício de 2021; 3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4. Fixação do valor do 
Pró-labore para a Diretoria Executiva, bem como o valor das Cédulas de Presença dos membros do Conselho de 
Administração, Ético / Técnico e Fiscal. 5. Plano de Metas da Diretoria Executiva para o Exercício de 2022; 
Observações:  I) Este Edital constitui circular enviada aos cooperados por meio eletrônico; II) Tendo em vista o 
cenário nacional, em decorrência da pandemia global causada pela COVID-19, a Assembleia Geral Ordinária será 
realizada por meio digital em consonância com a Lei 14.030/2020 e IN 081/2020 do Depto. Nac. de Registro Empresarial 
e Integração (DREI);  III) A participação e votação serão realizadas por meio eletrônico. Os cooperados receberão de 
forma eletrônica (e-mail), os dados para credenciamento e acesso à sala virtual da AGO na plataforma zoom; Recife, 11 
de março de 2022. Dra. Anayra Silvana da Cunha Maltez - Diretora Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Uniodonto de Recife Cooperativa Odontológica

CNPJ n.º 24.125.122/0001-72 NIRE n.º 26400000751
Assembleia Geral Ordinária na Modalidade Exclusivamente Digital

1ª, 2ª e 3ª Convocações 

EDITAL DE PROCLAMAS

A Belª. FABIANA MARIA GUSMÃO DANDA LIMA, Oficial do Serviço de 

Registro civil das Pessoas Naturais e Casamentos do 9º Distrito 

Judiciário, com sede à Rua Galvão Raposo, nº 222, Madalena, Recife-

PE. Faz saber, que estão se habilitando a casar-se por este cartório os 

seguintes contraentes: 1 – SILVIO SERGIO MARCIONILO e JOSEFA 

FABRICIA DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, acuse-

o para fins de direito no prazo da Lei. Dado e passado nesta Capital, 

Recife, 10 de março de 2022. Eu, Fabiana Maria Gusmão Danda Lima, 

Oficial do Registro, mandei digitar e assino.

ROMILDO PACHECO DA SILVEIRA, Oficial de Registro Civil e 

Casamentos do 10º Distrito Judiciário Tejipió, Recife-PE CALÍOPE 
JOSÉ MONTEIRO DA SILVEIRA, 1º Substituto, Fazem saber que 

estão habilitados para casar-se por este Cartório os seguintes 

contraentes: 1-EDSON SANTOS OLIVEIRA E EMANUELY VITÓRIA 
RIBEIRO SOARES, 2-BRUNO CARLOS DOS REIS E FABIANA 
FREITAS CORDEIRO, 3-ALISSON FERNANDO PEREIRA CHAVES 
FILHO E KATHARINA KELLY DE MELO NOGUEIRA  Se alguém 

souber de algum impedimento  acuse-o para fins de direito, no prazo 

da lei. Dado e passado nesta cidade do Recife -PE, em  10/03/2022.

Apartamentos
IMÓVEIS
Alugam-se

1

Casas
IMÓVEIS
Vendem-se

1
Terrenos
IMÓVEIS
Vendem-se

1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE
MINERAÇÃO PERNAMBUCANA DE GIPSITA LTDA

CNPJ/MF n.º 03.342.074/0001-02 – NIRE 26.2.0118079-2
DATA, HORA E LOCAL: Aos quatro (04) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), em 
primeira convocação às 18h00 (dezoito horas), e em segunda convocação às 19h00 (dezenove horas), na sede da 
sociedade, situada na Rua Coronel Antonio Modesto, nº 91, Centro, cidade de Araripina, estado de Pernambuco, 
CEP: 56.280-000. CONVOCAÇÃO: Edital de convocação de Reunião Extraordinária da MINERAÇÃO 
PERNAMBUCANA DE GIPSITA LTDA (“Sociedade”), publicada à fl. 7, do Diário Oficial do Estado de Pernambuco 
do dia 18/03/2022, e às fls.15, e 22 do Jornal Folha de Pernambuco nos dias 18,19 e 20, respectivamente. 
PRESENÇA: Presente o sócio ao final assinado ADRIANO JOSÉ SAMPAIO PINTO, brasileiro, divorciado, 
industrial, portador da cédula de identidade RG n.º 565.844 expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob n.º 
005.353.544-87, residente e domiciliado na Av. Perimetral, s/n, Araripina/PE, CEP: 56.280-000, titular de 84% 
(oitenta e quatro por cento) do capital social da Sociedade. MESA: Foi aclamado para presidir a mesa o Sr. 
ADRIANO JOSÉ SAMPAIO PINTO, CPF/MF sob n.º 005.353.544-87, que convidou a mim, FRANCISCA GILDETE 
SOUZA SILVA, CPF/MF n.º 919.488.274-68, para secretariá-lo. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: a) Alteração do 
endereço da sociedade, com conseqüente modificação da cláusula 2ª do contrato social; b) Outros assuntos de 
interesse da sociedade. DELIBERAÇÕES: Composta a mesa, aberta a sessão e legalmente instalada a reunião, 
o Sr. Presidente, procedendo com a deliberação das matérias indicadas na ordem do dia conforme adiante se 
segue: (i) Item a: Alteração do endereço da sociedade, com conseqüente modificação da cláusula 2ª do 
contrato social – Os presentes, por unanimidade de votos, deliberaram pela alteração do endereço da 
sociedade, que passa a funcionar na Av. Perimetral Gov. José Muniz Ramos, nº 40, Sala 01, Alto Alegre, 
Araripina/PE, CEP: 56.280-000. Em decorrência da alteração, a Cláusula Segunda do contrato social passa a 
ter doravante a seguinte redação: CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sede da sociedade passa a 
funcionar na Av. Perimetral Gov. José Muniz Ramos, nº 40, Sala 01, Alto Alegre Araripina/PE, CEP: 56.280-
000. (ii) Item e: Outros assuntos de interesse da sociedade - Não houve outros assuntos de interesse da 
Sociedade passíveis de registro em ata. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo 
tempo necessário para a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, foi 
por todos assinada para arquivamento e averbação no Registro Público de Empresas Mercantis, encerrando-se a 
assembléia. Araripina/PE, 04 de março de 2022. ADRIANO JOSÉ SAMPAIO PINTO - CPF/MF n.º 005.353.544-87 - 
Presidente; FRANCISA GILDETE SOUZA SILVA - CPF/MF n.º 919.488.274-68 - Secretária. Sócio presente: 
ADRIANO JOSÉ SAMPAIO PINTO - CPF/MF n.º 005.353.544-87 - Sócio.

CNPJ 11.169.030/0001-42 / 11.169.030/0002-23
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 1ª, 2ª e 3ª Convocações.

Pelo presente Edital ficam convidados os 1.715 (um mil, setecentos e quinze) cooperados desta Cooperativa para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária - AGO que se realizará na sede da Cooperativa, na avenida Marechal 
Mascarenhas de Morais, 2028, bairro da Imbiribeira, em Recife/PE- CEP 51.180-001, no dia 22 de março de 2022, às 
08:00 horas, em 1ª convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados, em 2ª convocação, às 09:00 horas, com 
metade mais um dos cooperados ou em 3ª e última convocação, às 10:00 horas, com a presença de no mínimo 10 
(dez) cooperados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - prestação de contas pelo conselho de 
administração, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício do ano de 2021, 
compreendendo: a) relatório de Gestão; b) balanço do exercício do ano de 2021; 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 e; d) plano de atividades do Conselho de Administração para o ano de 2022. II - destinação 
das sobras apuradas, até mesmo para integralizar posteriores aumentos de capital, inclusive no que diz respeito às 
quotas partes pelo ingresso de novos associados 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, 
referente ao exercício 2021; III - eleição dos componentes do Conselho de Administração para o próximo mandato 
2022/2025; IV - eleição dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023; V - fixação do valor dos 
honorários, gratificações, pró-labores e cédulas de presença para membros do Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal e; VI - quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no Artigo 27 do estatuto da 
cooperativa. Recife/PE, 11 de março de 2022. Alexandre Araújo de Morais Andrade Lima Presidente

COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DOS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO
DOS FORNECEDORES DE CANA-DE-AÇÚCAR – COAF

Orline Roselie Nascimento Meneses – Tab. Substituta. Registro Geral de Imóveis da Comarca de Gravatá-PE. 
Registro de Usucapião - Gravatá. Edital - Prazo de 15 dias - Ata notarial - Usucapião Extrajudicial: Faço saber aos 
que o presente edital, com o prazo de quinze (15) dias, virem dele notícias tiverem e a quem interessar possa que  neste 
cartório do Primeiro Ofício de Gravatá-PE foi processada e lavrada a Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial - Lei 
13.105 de 16 de março de 2015, art. 215 e 217, do Código Civil Brasileiro, conforme foi requerido pelo solicitante 
RODRIGO LEITE CARDOSO SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no RG nº 6.401.003 SDS/PE e no 
CPF nº 047.421.984-41, residente e domiciliado na Rua Professor Francisco Xavier Paes Barreto, nº 377, apt. 902, 
Casa Caiada, Olinda-PE, CEP 53.130-240, com a finalidade de usucapião do imóvel localizado: imóvel rural 

2denominado SÍTIO CASCAVEL, com perímetro total de 1.083,98 m e área de 50.802,81 m , equivalente a 5,0803 
hectares, confrontando-se com as terras do Sr. Luiz Bezerra, da Concal, do Sr. José Luiz, terras do Sr. João, terras do Sr. 
José de Lia, terras do Sr. Joaquim Floriano e terras do Sr. Luiz Martins,, apresentada com posse mansa e pacífica da 
requerente, somando mais de 15 anos de posse ininterrupta do requerente sobre o imóvel referido foi lavrada neste 
cartório a ata notarial de usucapião livro 01-U, folha 99/101, datada de 07.01.2022 para providenciar o registro do imóvel 
em nome do solicitante na forma da lei. E para que chegue a conhecimento de quem interessar possa é expedido o edital 
conforme parágrafo 7 ºdo provimento número 20 do dia 20 de novembro de 2009, oriundo de Corregedoria Auxiliar para 
os serviços extrajudiciais, Egregio Tribunal de Justiça de Pernambuco. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, será a ata 
referida registrada na forma da lei que consolidará a posse do imóvel em nome dos solicitantes, caso não ocorra 
nenhuma impugnação. Dado e passado nesta cidade de Gravatá, estado de Pernambuco, 20 de JANEIRO de 2022. Eu 
Orline Roselie Nascimento Meneses, Tabeliã Substituta do Registro de Imóveis de Gravatá-PE, o fiz digitar e assino. Dou 
fé, 20 de janeiro  de 2022. Orline Roselie Nascimento Meneses - Tab. Substituta.

EDITAL DE CANCELAMENTO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de 

Pernambuco (SINDAGAPE). Informa o cancelamento e 

desconvocação da AGE que ocorreria no dia 11 de março de 2022 às 

17:00h. Em razão do cancelamento da AGE, fica sem efeito o Edital de 

Convocação publicado no jornal Folha de Pernambuco no dia 05 de 

Março de 2022.Oportunamente será divulgado nova convocação.

Ademilson de Menezes Cordeiro
(Presidente SINDAGAPE)

Recife, 10 de Março de 2022  

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINFARPE 

Rua Dom Manoel da Costa, 146-Torre Recife-PE, Cep 50710-380, CNPJ 09.832.494/0001-45 
Fones (81)3228-8797 / 99687-9595 E-mail:  sinfarpepe@hotmail.com 

Edital de Assembleia Geral Extraordinária

O Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Pernambuco – SINFARPE, convoca os Farmacêuticos que trabalham na 
Prefeitura Municipal do Recife para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 21 de 
março de 2022, em primeira convocação às 16h00min e às 16:30h em segunda convocação, com qualquer número de 
associados. A Assembleia será virtual pelo Google Meet, com endereço do link a ser informado por e-mail e/ou 
WhatsApp, para deliberar sobre a seguinte Pauta:  Análise das alterações nas gratificações e salários dos 
Farmacêuticos (Ganhos e Perdas);  Repasse sobre os ritos da PL e estratégias para reivindicações; Análise da 
situação de cobertura de farmacêuticos na cidade do Recife (Número de cargos e vagas de vacância); Criação de uma 
comissão de negociação para representar os Farmacêuticos em nome e dando Representatividade ao SINFARPE 
(Importância da Filiação). A validade deste Edital, vale até o encerramento das negociações. 

Recife, 11 de março de 2022.
Holdack Velôso

Presidente do Sinfarpe
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