
Poupança. Em janeiro deste ano, os investidores retiraram R$ 12,36 bilhões a mais do 
que depositaram na caderneta de poupança, informou, ontem, o Banco Central. Essa foi a 
maior retirada mensal líquida da história desde o início da série, em 1995. 
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O conjunto de 12 produ-
tos que compõem a cesta bá-
sica em Fortaleza registrou 
uma deflação de -0,06% no 
primeiro mês do ano. De 
acordo com o Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), a queda foi influen-
ciada pela redução de dois 
produtos: a carne (-8,99%) 
e a manteiga (-1,23%). “A 
queda nos preços de dois 
dos doze produtos da ces-
ta básica fez com que um 
trabalhador, para adquirir 
os produtos, respeitadas as 
quantidades definidas para a 
composição da cesta, tivesse 
que desembolsar R$ 433,39”, 
disse o Dieese. 

Em dezembro último, 4,5 
quilos de carne custavam 
R$ 145,76 passando para 
R$ 132,66, no mês passado, 
uma variação de -8,99%. 
A manteiga, segundo item 
que contribuiu para defla-
ção, passou de R$ 34,98 em 
dezembro para R$ 34,55, 
equivalente a 750 gramas, 
redução de - 1,23%. O le-
vantamento, no entanto, 

aponta aumento em nove 
produtos, com destaque 
para tomate, que subiu 
17,76%, a farinha, um au-
mento de 7,17%, e a bana-
na, com 5,25%. De acordo 
com o Dieese, consideran-
do os valores, o gasto de 
alimentação de uma família 
padrão (2 adultos e 2 crian-
ças) foi de R$ 1.300,17.  

Análise
Observando as varia-

ções semestral e anual da 
cesta básica, na Capital, o 
Dieese concluiu que foram 
de 0,10% e 7,28%, respec-
tivamente. “Isto significa 
que a alimentação bási-
ca em janeiro de 2019 (R$ 
433,39) está mais cara do 
que em julho de 2019 (R$ 
432,96) e janeiro de 2019 
(R$ 403,99)”, aponta. 

Ainda segundo o levan-
tamento, os produtos que 
mais sofreram reduções nos 
preços, no semestre, foram: 
o tomate (-33,70%), café 
(-3,75%) e o leite (-0,51%). 
Oito itens apresentaram 
elevação nos preços dos 

quais destacam-se: o feijão 
(22,49%), a carne (19,01%) 
e o óleo (13,14%). Na análise 
anual, as reduções nos preços 
foram observadas no tomate 
(10,87%), no café (-10,78%) 
e na farinha (-8,72%). Dos 
itens apresentaram elevação 
nos seus preços, destacam-
-se a carne (24,86%), o feijão 
(21,99%) e o óleo (9,04%).

Capitais 
Nas 17 capitais anali-

sadas pelo Dieese, o custo 
do conjunto de alimentos 
essenciais subiu em 11 e 
caiu em seis. As altas mais 
expressivas ocorreram em 
Aracaju (4,75%), Salva-
dor (4,43%), João Pessoa 
(3,87%) e Belo Horizonte 
(2,57%), enquanto as prin-
cipais quedas foram ob-
servadas no Sul e Sudeste: 
Florianópolis (-4,41%), 
Rio de Janeiro (-1,89%), 
Curitiba (-1,43%) e Vitória 
(-1,41%). Já a capital com a 
cesta mais cara foi São Pau-
lo (R$ 517,51), seguida pelo 
Rio de Janeiro (R$ 507,13) 
e por Porto Alegre (R$ 

502,98). Os menores valo-
res médios foram observa-
dos em Aracaju (R$ 368,69) 
e Salvador (R$ 376,49). No 
resultado de um ano, entre 
janeiro de 2019 e o mes-
mo mês de 2020, todas as 
cidades acumularam alta. 
Merecem destaque as ele-
vações registradas em Vi-
tória (16,03%), Goiânia 
(14,28%), Porto Alegre 
(13,89%) e Recife (13,50%).

O Dieese estima que, 
com base na cesta mais 
cara, que, em janeiro, foi a 
de São Paulo, e levando em 
consideração a determi-
nação constitucional que 
estabelece que o salário 
mínimo deve ser suficiente 
para suprir as despesas de 
um trabalhador e da famí-
lia dele com alimentação, 
moradia, saúde, educação, 
vestuário, higiene, trans-
porte, lazer e previdência, 
o valor do salário mínimo 
necessário em janeiro de 
2020 deveria equivaler a 
R$ 4.347,61, ou 4,18 vezes 
o mínimo já reajustado de 
R$ 1.039,00.

Cesta básica em Fortaleza
sofre leve queda em janeiro
Deflação de - 0,06% no preço foi influenciada pela queda da carne e da 
manteiga. Ainda assim, está mais cara do que em julho e janeiro de 2019

ECONOMIA

Nova diretoria
Tomou posse a nova di-

retoria do Sinduscon, presi-
dida por Patriolino Dias 
de Sousa Teixeira e Silva, 
para o próximo triênio. O 
evento aconteceu ontem na 
sede da Fiec.

Reduziu
Pela quinta vez consecu-

tiva, o Copom decidiu redu-
zir a taxa básica de juros, que 
passou de 4,5% para 4,25% 
ao ano. Logo após esse anún-
cio, instituições financeiras 
informaram que também 
decidiram cortar os juros 
cobrados em suas operações. 

Meio ambiente
O projeto do Governo 

Federal que regulamenta a 
exploração de terras indí-
genas prevê que os índios 
poderão vetar garimpo 
nessas áreas, mas não 
terão poder para impedir a 
instalação de projetos para 
produção de óleo e gás e de 
mineração ou a construção 
de hidrelétricas.

Exploração
A diferença entre o ga-

rimpo e a mineração é que, 
no primeiro, a exploração é 
feita de maneira direta, sem 
estudos mais aprofunda-
dos. Essa atividade está 
ligada à extração de ouro e 
diamante, por exemplo. Já 
a mineração exige estudos 
prévios e se relaciona à ex-
ploração do subsolo, como 

no caso, por exemplo, do 
minério de ferro.

Vouchers
Embalada pelo clima de 

Carnaval, a MRV, maior 
construtora da América 
Latina, promove, neste 
sábado (8), em Maracanaú, 
o “Carnaval de Ofertas 
MRV”. A ação conta com 
condições exclusivas para 
quem tem interesse em 
comprar o imóvel próprio 
e, para facilitar ainda mais 
a vida do cliente, a empresa 
está disponibilizando 
vouchers de 50 reais de ida 
e volta na Uber por meio 
do link: https://r.uber.com/
cjnJzX6KRX

Vouchers II
Na ocasião, a construtora 

ainda disponibilizará um car-
ro para levar os clientes para 
conhecerem a obra do Fortes 
Versalhes, localizado em 
Pajuçara. Além disso, o equi-
pamento de realidade virtual 
estará no local para quem 
desejar fazer um tour virtual 
em um imóvel decorado.

Vouchers III
Entre as facilidades 

comerciais estão: subsídio 
do programa Minha Casa, 
Minha Vida de até R$ 21 
mil, sinal de apenas 100 
reais, entrada parcelada 
em até 60 vezes, mensali-
dade a partir de 299 reais, 
ITBI e registro grátis e apro-
vação de crédito na hora.

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

ECONOMIA

RUBENS FROTA

1Com o rendimento em baixa por conta da queda dos 
juros, a  poupança  terminou o primeiro mês deste 
ano com um saldo negativo de R$ 12,3 bilhões. Foi a 

maior retirada mensal líquida da História.

2Dados divulgados pelo Banco Central mostram que 
os brasileiros depositaram  R$ 216,9 bilhões  na ca-
derneta de poupança em janeiro de 2020. Já os  sa-

ques foram mais volumosos:. Somaram R$ 229,3 bilhões e 
levaram a retirada líquida ao recorde dos R$ 12,3 bilhões.  

3Segundo a série histórica do Banco Central, que co-
meça em 1995, só em janeiro de 2016 a retirada lí-
quida havia se aproximado de um patamar como esse 

- chegou a R$ 12,03 bilhões na ocasião.

4O motivo dos saques em 2020, contudo, é bem di-
ferente do de janeiro de 2016, quando o saldo nega-
tivo foi explicado pela crise econômica, que deixou 

muita gente sem emprego e, portanto, sem dinheiro para 
pagar as contas.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aquiraz - Rafael Vasconcelos de Freitas, pregoei-
ro da Câmara Municipal de Aquiraz, tona público aos interessados, que o Pregão Presencial nº 
PP001/2020 com abertura prevista para o dia 07 de fevereiro 2020, as 08h:30min, cujo objeto é 
Prestação de serviços com manutenção e sustentação da infraestrutura de cabeamento de tecno-
logia da informação e comunicação de dados, servidor de arquivos e controle de acessos, rema-
nejamento ou acréscimo de pontos de rede, conforme detalhes técnicos constantes do termo de 
referência, fica prorrogado o prazo de abertura para o dia 18 de Fevereiro 2020, às 08h:30m. Edital 
à disposição na Câmara Municipal de Aquiraz e no portal das licitações do TCM/CE. Informações 
pelo telefone (85) 3361 2748, Aquiraz/CE, 06 de fevereiro de 2020. A Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tarrafas – ERRATA – Na publicação resultado da fase 
de habilitação da TP nº 2020.01.09.001E, onde se lê: “...fica marcada para o dia 14 de fevereiro de 
2020 as 08h ...”, Leia-se: “...fica marcada para o dia 17 de fevereiro de 2020 as 08h ...”. Tarrafas/CE, 
06 de fevereiro de 2020. Luiz Alves Matias – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Acopiara - Aviso de Revogação - Tomada de Preços 
Nº 2020.01.13.02 - A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Acopiara – Ceará torna 
público, para conhecimento dos interessados, a Revogação da Licitação na modalidade Tomada de 
Preços Nº 2020.01.13.02 com fins da contratação de empresa especializada para prestar servi-
ços de assessoria e consultoria em comunicação para produção de campanhas educativas, 
através de matérias jornalísticas, para veiculação em emissoras de rádios locais e da região, 
site e nas mídias sociais. tais como facebook, instagram e grupos de whatsapp; produção de 
spots, produção de vídeos institucionais e vídeos informativos; criação de artes; produção e 
apresentação de programas de rádios institucionais com veiculação nas emissoras locais e 
via web de interesse das diversas Secretarias do Município de Acopiara/CE, conforme Projeto 
Básico/Termo de Referência em anexo ao edital, em virtude das razões circunstanciadas nos autos 
do processo. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra c, 
da Lei Federal nº 8.666/93, a partir da publicação deste aviso. Maiores informações na Sede da Co-
missão, situada a Avenida José Marques Filho, 600, Aroeiras – Acopiara-Ce. Maiores informações no 
endereço citado, pelo Fone: 0(88) 3565.0116, no horário de 08:00h às 12:00h.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Morada Nova – Aviso de Licitação.  Modalidade: 
Pregão Presencial N.º PP-002/2020–DIVERSAS. Objeto: Contratação de empresa de prestação 
de serviços para a confecção de materiais gráficos diversos e demais serviços afins, destinados 
ao atendimento das Diversas Unidades Administrativas (Secretarias e/ou Autarquias) da Prefeitura 
Municipal de Morada Nova, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), 
deste edital. Tipo: Menor preço por lote. A Comissão de Pregão comunica aos interessados que no 
dia 20 de fevereiro de 2020 às 08:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, estará recebendo 
os envelopes de proposta de preços e habilitação. A Comissão

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Icapui - Comissão Permanente de Licitação - Aviso de 
Licitação - Processo Nº 010/2020 - Pregão Presencial Nº 2020.02.03.02 - O Município de Icapuí co-
munica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº 2020.02.03.02, 
do tipo Menor Preço para a aquisição de urnas mortuárias, incluindo suporte, mortalha, ornamentação 
com flores naturais, coroa de flores naturais e traslado, em atendimento as famílias em vulnerabilidade 
social do município de Icapuí, com data de abertura para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 08h:00min, na 
Avenida 22 de Janeiro, 5183, Centro, Icapuí, CE – na sala da Comissão Permanente de Licitação, loca-
lizada no Centro Administrativo do município de Icapuí. Mais Informações pelo telefone: 88 – 3432.1346. 
Icapuí-CE, 06 de fevereiro de 2020. Ana Queli de Castro Silva Costa – Pregoeira

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Umirim - O Município de Umirim/CE, através da Se-
cretaria Municipal de Educação, torna público aos interessados, a Chamada Pública N° 001/2020, 
para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor fa-
miliar rural. O recebimento da documentação e do projeto de venda ocorrerá no dia 02 de março de 
2020, às 09:00h, na sede da Secretaria de Educação. O edital com os dados completos encontra-se 
disponível gratuitamente aos interessados na sede da Secretaria de Educação, sito a Rua Jonas 
Nunes, s/n, Bairro da Estação. Umirim/CE, 06 de fevereiro de 2020. Robson Cabral Viana, Orde-
nador de despesas da Secretaria Municipal de Educação.

Estado do Ceará - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Limoeiro do Norte - Aviso De 
Licitação - Pregão Presencial N.º 03020001/2020PP - Abertura: 27 de Fevereiro de 2020 às 
09h00min. Julgamento: menor preço por item. Objeto: contratação de serviço e fornecimento 
de revestimento de reservatórios de água tratada com fibra de vidro de interesse do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Limoeiro Do Norte, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência. Informações: Av. Dom Aureliano Matos, nº 1400, Centro, Limoeiro do Norte/
CE ou (88) 3423.4200 de 07h30min às 13h00min. Maurilo Maia Freitas – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Limoeiro do Norte - Aviso de 
Licitação - Pregão Presencial N.º 03020002/2020PP - Abertura: 09h00min do dia 28 de Feve-
reiro de 2020. Julgamento: menor preço por item. seleção de melhor proposta para registro de 
preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de veículos automotores, 
para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Limoeiro do Norte, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência. Informações: Av. Dom Aureliano 
Matos, nº 1400, Centro, Limoeiro do Norte/CE ou (88) 3423.4200 de 07h30min às 13h00min. Mau-
rilo Maia Freitas – Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO E AS-
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE, DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
E DE SERVIÇOS NOSSA SENHORA APARECIDA – CNPJ: 21.196.487/0001-08
O Presidente da COOPAAGRO - Cooperativa Agropecuária e de Serviços Nossa 
Senhora Aparecida, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os senhores cooperados em condições de votar, para a ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 17 de fevereiro 
de 2020, em Primeira convocação às 07:00 horas com dois terços dos coope-
rados presentes, em Segunda convocação às 08:00 horas com metade mais 
um, e em Terceira e última convocação às 09:00 horas com no mínimo dez 
cooperados presentes na sede da COOPAAGRO, situada na Avenida Waldir 
Diogo, 661, Fortaleza – Ceará, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: em regime de Assembleia Geral Ordinária a) inclusão e/ou exclusão de 
sócios cooperados. b) assuntos gerais. Em regime de Assembleia Geral Ex-
traordinária: a) reforma do estatuto social.
Fortaleza, 6 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO E ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE, DA COOPERATIVA AGROECOLÓGICA E DE SERVIÇOS 
SÃO JOÃO BATISTA – CNPJ: 33.537.132/0001-06
A Presidente da COOPAEJO - Cooperativa Agroecológica e de Serviços São João Batista, 
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores coopera-
dos em condições de votar, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA 
a realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2020, em Primeira convocação às 07:00 horas 
com dois terços dos cooperados presentes, em Segunda convocação às 08:00 horas com 
metade mais um, e em Terceira e última convocação às 09:00 horas com no mínimo 
dez cooperados presentes na sede da COOPAEJO, situada na Rua José Nogueira Mota, 
360, Mucunã, Maracanaú – Ceará, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: em 
regime de assembleia geral ordinária a) apreciar relatório da diretoria, inclusive com 
demonstrativos contábeis e parecer do Conselho Fiscal (art. 28, item I); b) destinação 
das sobras e perdas (art. 28, item II); c) inclusão e/ou exclusão de sócios cooperados; 
d) eleição dos membros do conselho fiscal e respectivos suplentes (art. 28, item III); e) 
plano de trabalho programado pela diretoria para o exercício corrente (art. 28, item I); 
f) eleição dos membros do conselho de administração (art. 28, item III); g) assuntos 
gerais. Em regime de Assembleia Geral Extraordinária: a) reforma do estatuto social.
Fortaleza, 6 de fevereiro de 2020.

A A DOS REIS SOUSA
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambien-
te - SEMACE a Regularização da Licença Ambiental Única - LAU para 
Fabricação de Bebidas Alcoólicas, localizada no município de São Be-
nedito, no Sítio São Francisco, S/N, Zona Rural.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMACE.

SERVIÇO REGISTRAL DA 4a ZONA - FORTALEZA-CE
 (CARTÓRIO NORÕES MILFONT)

Rua: Castro e Silva nº 38 - Centro
Fone: 3226-41-72 FAX: 3253-24-48

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.

64709-MAURICIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO E FERNANDA MELO OLIVEIRA;
64710-RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO E JOSENIRA AZEVEDO MAXIMIANO;
64711-ERIKSON YEYÉ N´DJAME E MARIA THAIS CAMILO DOS SANTOS;
64712-FRANCISCO ADRIANO CRUZ DA SILVA E ANA LUCIA LOPES DE BRITO;
64713-MATHEUS LEVI NORJOSA DE OLIVEIRA E RAQUEL SARAIVA POMPEU;
64714-MARCOS ANTONIO MORAES DOS SANTOS E PAULETE DA SILVA SANTOS;
64715-FRANCISCO COSTA DE FREITAS E LUIZA LINS MAGALHÃES;
64716-ALEX APOLINÁRIO MEDEIROS E CLARA BATISTA FELINTO.

Fortaleza, 06 de fevereiro de 2020.
Antônio Tomas de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

Av. Senador Virgílio Távora, 318 - loja 1, Meireles - Fortaleza - CE.
Telefone: (85) 3242.2232

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 27904 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes: ANTO-
NIO CÉSAR DA SILVA MARQUES e ROBERTA PINTO COELHO; Edital nº 27905 - Faço 
saber que pretendem casar-se os justificantes: GABRIEL PAZ PAIVA e MAYARA 
ANTUNES MACIEL; Edital nº 27906 - Faço saber que pretendem casar-se os jus-
tificantes: GLEDSON PARENTE PIRES e MARIA ADERLANDIA COELHO LIMA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 06 de fevereiro de 2020
Maria Elenir Lima Sales Liberato

CARTÓRIO CAVALCANTI FILHO
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Sete de Setembro, 160 - Parangaba

CEP: 60720-080 - Telefone: 85 3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
39113 - GENILSON LESSA DA COSTA e SHIRLENE CORDEIRO MACIEL 06/02/2020. 
39114 - JOÃO OVIDIO DA SILVA NETO e VITÓRIA PEREIRA ANDRADE 06/02/2020. 
39115 - JOSÉ HORLANDO DO NASCIMENTO e JOYCE FERREIRA DE SOUSA 
06/02/2020. 39116 - JEFFERSON ALVES DA COSTA e LARISSA DA SILVA MONTE 
06/02/2020. 39117 - MARCELO BEZERRA CAMURÇA e CLEANE CAMURÇA BEZERRA 
06/02/2020. 39118 - BERGSON BERNARDO DA SILVA e VALONIA MARIA NASCI-
MENTO DE LIMA 06/02/2020.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 06 de fevereiro de 2020
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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

O Presidente da COOPEGO – Cooperativa dos Ginecologistas e 
Obstetras do Ceará Ltda., no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Art. 19, do Estatuto Social da cooperativa, convoca os 
seus médicos associados, a se fazerem presentes à “Assembleia 
Geral Ordinária” que realizar-se-á no dia 10 de março de 2020, 
no auditório da SOCEGO, sito à rua João Carvalho, nº  800, sala 
1004, bairro Aldeota, nesta cidade de Fortaleza - CE, em local di-
verso de sua sede social, em virtude da falta de espaço físico, 
sendo, às 11:00 horas em primeira convocação, com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar, ou às 
12:00 horas, em segunda convocação, estando a metade e mais 
um dos associados em condições de votar, ou finalmente, às 13:00 
horas, em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) 
associados em condições de votar, para deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: 1. Eleição da Diretoria para o exercício de 2020 
a 2022 e dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício de 
2020/2021. 2. Prestação de contas da Diretoria do exercício an-
terior, compreendendo: 2.1 Relatório da Diretoria e Apresentação 
do Balanço Patrimonial com demais demonstrativos; 2.2 Demons-
trativo das sobras apuradas; 2.3 Parecer do Conselho Fiscal. 3. 
Votação do Balanço. 4. Destinação das sobras apuradas. 5. Fixa-
ção dos honorários para os componentes da Diretoria e Cédula de 
Presença para os membros do Conselho Fiscal. 6. Posse da Dire-
toria (biênio 2020-2022) e do Conselho Fiscal (ano 2020/2021). 7. 
Deliberação acerca da feitura de estudo da viabilidade para cria-
ção “FUNDO DE ANTECIPAÇÃO TEMPORÁRIA” para cobertura 
do respectivo crédito nos casos de eventual atraso de pagamento 
dos plantões. 8. Outros assuntos. OBSERVAÇÕES: a) Conforme 
determina o art. 28, do Estatuto Social, a AGO, do dia 10 de março 
de 2020, se restringirá à Ordem do Dia supracitada. b) O proces-
so eleitoral do especificado acima, iniciará a partir da abertura da 
Assembleia Geral e encerrará às 20:00 horas do mesmo dia 10 
de março de 2020. c) Para efeito de “quorum” estatutário, o qua-
dro social é constituído nesta data por 414 médicos associados 
em condições de votar. d) O prazo para as inscrições das chapas 
concorrentes à Diretoria e dos candidatos ao Conselho Fiscal será 
fixado por Comitê Eleitoral, conforme o artigo 35, do Estatuto So-
cial. Fortaleza/CE, 06 de fevereiro de 2020. MARCOS ANTONIO 
DE ALENCAR SOBREIRA SEGUNDO - PRESIDENTE
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