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#Pandemia

Emissão On line
do Habite-se

Atendimento
veterinário

FORTALEZA A Prefeitura
está ofertando a emissão de
Habite-se (Certificado de
Conclusão de Habitação) de
forma virtual, pelo Programa
Fortaleza Online, plataforma de
licenciamento coordenado pela
Secretaria de Urbanismo e Meio
Ambiente. O novo serviço está
disponívelpara todos os portes
de edificações, 24h por dia, sete
dias por semana.

VETMÓVEL Mais de 67 mil
atendimentos veterinários
gratuitos foram realizados pelo
VetMóvel ao longo de dois anos
de atividades. O equipamento
itinerante, que começou a
funcionar em junho de 2018,
possibilitou recentemente, na
nova estrutura de contêiner,
mais de 4 mil atendimentos em
dois meses após a retomada
dostrabalhos.

UNIMED DE SOBRAL – SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ― AGO
O Presidente da UNIMED DE SOBRAL – SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA., inscrita no CNPJ
sob nº 07.649.106/0001-60, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob nº 30.317-8,
com sede na Av. Dom José, nº 1951, Centro, em Sobral/CE, CEP 62.010-290, de acordo com o art. 38, § 2°
da Lei n° 5.764/71 e normas estatutárias pertinentes, convoca os seus 214 (duzentos e quatorze)
cooperados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ― AGO, que, formalmente se
realizará na sede social da Cooperativa, localizada no endereço acima referido, mas, tendo em vista as
recomendações governamentais e das autoridades de saúde acerca de não aglomeração de pessoas, do
distanciamento e isolamento sociais, como principais ferramentas de prevenção e combate à Pandemia do
Coronavirus, nos termos da Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020, expedida pelo Departamento
Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI do Ministério da Economia, SERÁ REALIZADA,
EXCEPCIONALMENTE, POR MEIO ELETRÔNICO, NA MODALIDADE DIGITAL, NÃO PRESENCIAL,
ATRAVÉS DA PLATAFORMA ZOOM, no dia 15 DE JANEIRO DE 2021, às 17h00, em primeira
convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, às 18h00, em segunda
convocação, com a presença de, no mínimo, metade mais um dos associados; e às 19h00, em terceira e
última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, devendo o cooperado se inscrever
no link: https://zoom.us/meeting/register/tJMvd-yppj8rHtw2mXdU6Jf5C7MIuIEPHk0H, a fim de receber
no e-mail cadastrado o link para participação na AGO, em que será deliberada a seguinte ORDEM DO DIA: 1)
Prestação de contas dos órgãos de administração, referente ao exercício social encerrado em 31.DEZ.2020,
acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Geral; e
c) Demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para
cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal. 2) Destinação das sobras apuradas
ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da
sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; 3) Eleição dos membros
dos Conselhos de Administração e Técnicos, com mandatos até a AGO de 2025, e do Conselho Fiscal, com
mandatos até a AGO de 2022; e 4) Fixação da produção especial (valor individual dos honorários da Diretoria
Executiva e das cédulas de presença para os membros vogais do Conselho de Administração, bem como,
para os conselheiros efetivos dos Conselhos Técnico e Fiscal).Sobral/CE, 22 de Dezembro de 2020.

DR. FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA ARCANJO - PRESIDENTE DA UNIMED DE SOBRAL

INFORMAÇÕES E OBSERVAÇÕES: 1. A AGO se realizará de acordo com as normas da Lei Federal nº
5.764 de 16 de dezembro de 1971, do Estatuto Social da Unimed de Sobral e de acordo com as regras
previstas na Instrução Normativa – IN DREI nº 81 de 10 de junho de 2020 do Departamento Nacional de
Registro Empresarial e Integração–DREI (IN-DREI nº 81/2020) do Ministério da Economia, na modalidade
digital, não presencial, conforme anexo VI de referida IN DREI nº 81/2020; 2. Conforme dispõe a citada IN
DREI nº 81/2020, não obstante realizada na modalidade digital, com a participação e deliberação à distância
de todos os cooperados comparecentes à Assembleia, para todos os efeitos legais, a AGO realizar-se-á
formalmente na sede da Cooperativa, no endereço constante do presente edital; 3. Todos os documentos
pertinentes, informações, instruções e os detalhes sobre o modo de participação e votação à distância por
parte dos cooperados estarão disponíveis de forma segura e completa na Rede Mundial de Computadores
(Internet) no endereço www.unimedsobral.com.br a partir do dia 24/12/2020; 4. A participação, discussão e
deliberação dos cooperados se dará através do sistema/tecnologia ZOOM, disponível para acesso via
computador ou celular nas lojas de aplicativos Play Store (andróide) e APPStore (IOS).5. O cooperado
deverá acessar o endereçohttps://zoom.us/meeting/register/tJMvdyppj8rHtw2mXdU6Jf5C7MIuIEPHk0H e cadastrar-se para recebimento das informações necessárias e
link de acesso à Assembleia via e-mail;6. A AGO será gravada e arquivada pelo prazo legal.Data supra.
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ENSINOPÚBLICO
NAPANDEMIA
o cenário da pandemia da Covid-19, o ensino público e o privado precisaram passar por transformações. O conteúdo migrou da sala de aula para a tela
do celular ou do computador. A administração pública conseguiu intervir, de certa forma, com a concessão de chips para alunos e a criação de um modelo remoto de ensino, que, apesar de contestado, foi
o único possível em um momento de isolamento
social. O Governo do Estado afirma que foram adquiridos kits de gravação para todas as 728 escolas
públicas estaduais, incluindo os Centros de Educação de Jovens e Adultos (Cejas), além dos 13 Centros Cearenses de Idiomas (CCIs). A medida teve o objetivo de atender demandas
dos professores. O kit é composto de computador, câmera e
tripé. Em meio aos esforços, parte dos professores da rede
pública ainda contabiliza gastos do próprio bolso com equipamentos para a transmissão das aulas. Apesar das dificuldades do momento, é um tema que precisa ser discutido o mais
breve possível para evitar prejuízos aos trabalhadores.

N

CONSCIENTIZAÇÃO
Falando em educação, uma iniciativa na rede pública de ensino busca orientar adolescentes sobre as consequências da
ingestão da bebida alcoólica de forma precoce. É o programa
Fala Sério!, do Instituto Diageo, que transmite a mensagem a
102 cidades cearenses. O programa, iniciado em 45 cidades
no ano passado, tem parceria com a Secretaria da Educação
do Ceará (Seduc) e o Instituto Aliança. O trabalho é feito a partir do uso das artes cênicas e da linguagem jovem. Medida
eficiente para evitar um problema tão atual como é o alcoolismo.

ATENDIMENTO
Chegando ao fim do ano, as instituições se organizam para
manter os atendimentos em horários específicos. Nesse contexto, a Defensoria Pública do Ceará anunciou que o período
de recesso, iniciado ontem, se estende até o dia 6 de janeiro.
A população será atendida em casos de comprovada urgência. As áreas criminal e saúde funcionarão todos os dias, de
8h às 14 horas. Outros núcleos também funcionarão em regime de plantão, no mesmo horário.

RECESSO
As aulas da Universidade Federal do Ceará entram em recesso amanhã. A rotina escolar retorna os trabalhos no dia 6 de
janeiro. O atendimento na Biblioteca Universitária ocorre
presencial nas unidades até as 14h nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos demais dias úteis do recesso, o atendimento presencial seguirá das 9h às 15h. Já na Agência de Estágios funcionará durante o recesso escolar, com exceção dos dias 24 e 25 de
dezembro, e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

NOVASTURMAS
O Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada da
Uece anuncia a abertura da seleção para Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada
(PosLA) para o ano que vem. Serão oferecidas pela instituição 24 vagas para Mestrado e 27 vagas para Doutorado, distribuídas nas linhas de pesquisa “Linguagem, Tecnologia e Ensino”, “Multilinguagem, Cognição e Interação” e “Estudos
Críticos da Linguagem”. As inscrições ocorrem até 23 de dezembro de 2020 e de 4 a 10 de janeiro de 2021. Elas podem
ser feitas através do o e-mail selecao.posla@uece.br.
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