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Em 109 países, onde vivem 5,9 bilhões de pessoas, 1,3 bilhão são pobres

Estudo estima que os investimentos usados no combate à 
pobreza podem ter grande impacto no crescimento econômico por 
meio de efeitos multiplicadores significativos. ÚLTIMAS8

ERRADICAR POBREZA REQUER R$ 8,4 TRI/ANO

NO MUNDOGOVERNO VAI 
REAJUSTAR PISO 
DE PROFESSORES
O governador Camilo Santana anunciou reajuste de 33,34% 
relativo ao piso do magistério 2022, que será concedido aos 
professores da rede pública estadual. ECONOMIA10

Projeto que abre 
crédito para Instituto 
de Previdência avança

POLÍTICA3

STF decide por validade 
das federações e amplia 
prazo para definições

POLÍTICA4

Pressionado por alimentos, o índice oficial de inflação no Brasil começou 2022 com alta 
de 0,54% em janeiro, informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

O resultado até sinaliza uma desaceleração frente a dezembro de 2021, quando o avanço havia sido de 0,73%, mas o IPCA segue em dois dígitos no acumulado de 12 meses

Inflação é a maior para 
janeiro desde 2016

Trata-se do maior resultado no mês para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em seis anos. Ou seja, desde 
janeiro de 2016 (1,27%), quando a economia do país atravessava período de recessão. A variação de 0,54% veio em linha com as 
expectativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam taxa de 0,55%. ECONOMIA10

ENTREVISTA

SAMANTHA 
SCHMÜTZ
“PRECISAMOS 
DE UMA INJEÇÃO 
DE ÂNIMO”
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FOTO  DIVULGAÇÃO

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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NACIONAL

O sucesso só chega para quem é fora da curva
Luciano Hang, empresário, recomendando que os 

brasileiros empreendam

O governo federal estabeleceu uma 
lista de prioridades para este ano 
em várias áreas, mas a segurança 
pública mereceu atenção espe-

cial. Nesse quesito, o grande foco é na apro-
vação do projeto que acaba de uma vez por 
todas com “saidões” de presos, que usam 
a benesse para fugir e nunca mais voltar, 
cometer novos crimes ou tripudiar das ví-
timas que estão “condenadas” a reviver nes-
sas datas as agressões sofridas.

Tapa na cara
A idéia é impedir que matadores dos pais 

saiam para comemorar o dia dos pais ou das 
mães, como no caso da bandida Suzane von 
Richthofen. 

Dever de todos
O “saídão” beneficia preso de “bom com-

portamento”, como se isso não fosse uma 
obrigação de todos, principalmente de cri-
minosos presos.

Tem mais
Outras prioridades são tornar pedofilia 

crime hediondo e penas maiores para abuso 
sexual cometido por quem tem a confiança 
de menores.

Missão dada
Para o líder do governo Ricardo Barros, 

esse e os demais projetos da lista têm um 
objetivo claro: “aperfeiçoar o funcionamen-
to do Estado”.

Chororô imparável
Aécio Neves e José Aníbal, que detestam Do-

ria, estão entre os tucanos ainda chorosos com a 
vitória do governador paulista nas prévias.

Aliança ganha corpo
É forte a chance de aliança do PSDB de 

Doria com o União Brasil, que não deve ter 
candidatura própria, mas dispõe de várias 
opções de vice.

Estrutura valiosa
Além de acrescentar votos à candidatu-

ra de Doria, o União Brasil tem a oferecer 
capilaridade, com sua presença na maioria 
dos Estados.

Outros motivos
Deputado estadual e pré-candidato ao 

Fim dos ‘saidões’ vira prioridade para Bolsonaro

O PODER SEM PUDOR

O jovem Tancredo Neves foi ser pro-
motor em São João Del Rey. Chegando, já 
arrumou uma namorada. Mal sabia que o 
delegado havia proibido namoro nas praças, 
por isso ele se misturou aos muitos casais 
que ocupavam um dos jardins públicos da 

cidade. A polícia chegou de repente e expul-
sou todo mundo. Tancredo já ia protestar 
quando o delegado o reconheceu. Rápido, o 
policial mostrou que tinha muito a ensinar 
a ele: “Doutor, botei esse pessoal para fora 
para deixar o senhor à vontade...” Ah, bom.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O delegado professor

Pacheco ‘faz água’ e
Kassab busca alternativa
O presidente nacional do PSD, 
Gilberto Kassab, parece can-
sado de esperar pelo hesitante 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (MG), chamado de “ro-
da-presa” em Brasília. Isso ajuda 
a explicar os acenos de Kassab 
para que o gaúcho Eduardo 
Leite assuma a candidatura 
presidencial do PSD. Leite tem 
sido estimulado por tucanos que 
articulam traição à candidatu-
ra de João Doria, conquistada 
nas prévias, mostrando que era 
lorota o discurso de “respeito à 
decisão do partido”.

governo de SP, Arthur do Val disse que o 
apresentador Monark errou, mas não de-
fende o nazismo. “A vontade de acabar com 
o sucesso do cara é maior que a sensatez”.

Vai que é tua
Além de Geraldo Alckmin, cria da Opus 

Dei, e de Gilberto Kassab, com quem tem 
conversado, o ex-corrupto Lula segue na 
busca incessante de alianças de centro-di-
reita. Vai acabar se filiando ao União Brasil.

Não é política, é crime
Nascido do Partido Nacional Socialista 

de Adolf Hitler, o nazismo não pode ser as-
sociado à esquerda e nem à direita. Só po-
der ser associado à criminalidade. Apologia 
ao nazismo é crime e deve ser punido.

Olá! Alguém aí?
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, 

fez um périplo pelo Congresso, nesta quarta 
(9), acompanhado do ex-deputado Marcelo 
Barbieri. A pauta era imensa, mas os parla-
mentares eram escassos.

Mundo dá voltas
O deputado Marco Feliciano ironizou as 

investidas da esquerda em busca de simpa-

tia dos evangélicos nesse ano eleitoral. “Pas-
samos de povinho desprezado a eleitores 
cobiçados”, disse o parlamentar pastor.

Movidos a café
O café é a segunda bebida mais consumi-

da no Brasil com 5,8kg por pessoa ao ano, 
diz estudo da Cupomvalido. Temos 37% da 
produção e somos 14º no ranking. Líderes, 
finlandeses consomem 12 kg ao ano.

Na meta
A redução do IPCA em janeiro atiçou o 

mercado. Economista-chefe da Ativa In-
vestimentos, Étore Sanchez prevê inflação 
de 4,7% este ano, dentro da meta do go-
verno (5%), mas, para ele, o PIB ficará em 
0,2%.

Entre os líderes 
Com mais de 431 milhões de doses distri-

buídas pelo Ministério da Saúde, a campanha 
de imunização contra covid fez o Brasil atin-
gir a marca de 86% do público-alvo vacinado 
com duas doses ou dose única

Pensando bem...
... não custa lembrar que intenções de 

voto não elegem ninguém.

FOTO CNI
A produção industrial fe-

chou o ano de 2021 com alta 
de 3,9%, segundo a Pesqui-
sa Industrial Mensal (PIM 
Regional) divulgada ontem 
(9) pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Com o resultado do 
mês de dezembro, o ano pas-
sado fechou com crescimento 
em 9 dos 15 locais analisados.

“O ano de 2021 fechou no 
positivo, mas foi volátil du-
rante os meses. No primeiro 
semestre, a trajetória foi mais 
crescente, e o ganho acumu-
lado chegou a ser de 13%. 
Mas, no segundo semestre, 
houve perda de fôlego e a 
produção teve sequência de 
quedas”, disse, em nota, o ge-
rente da pesquisa, Bernardo 
Almeida. Na passagem de 
novembro para dezembro, a 
produção industrial apresen-
tou expansão em 10 dos 15 
locais pesquisados.

Destaques
Em 2021, os destaques 

ficaram para os resultados 
de Santa Catarina (10,3%), 
Minas Gerais (9,8%) e Pa-
raná (9%), os primeiros em 
crescimento absoluto, além 
de São Paulo (5,2%), a maior 
influência na expansão apre-
sentada em 2021, muito devi-
do ao tamanho e ao peso do 
parque industrial paulista.

Onze das 18 atividades da 
indústria paulista cresceram 
no ano, com destaque para 
o setor de veículos, onde ca-
minhões, automóveis e ca-
minhão-trator para reboques 
tiveram os aumentos mais 
relevantes. “O setor de má-
quinas e equipamentos, com 
aumento na produção de es-
cavadeiras, rolamentos para 
equipamentos industriais e 
carregadoras-transportado-

ras, também contribuiu”, afir-
mou Almeida.

Segundo o IBGE, no es-
tado catarinense, o setor 
de vestuário impulsionou o 
crescimento, com aumento 
na produção de camisas e 
blusas femininas de malha 
e na produção de vestido de 
malha. A metalurgia também 
colaborou, com alta em arte-
fatos e peças de ferro fundi-
do.

Setores
O setor metalúrgico tam-

bém contribuiu em Minas 
Gerais, segunda influência 
positiva nacional. A meta-
lurgia mineira apresentou 
aumento na produção de 
ferronióbio e na siderurgia. 
O setor extrativo também 
foi relevante para a indústria 
mineira em 2021, com maior 
produção de minério de fer-
ro, mas a principal influência 
foi o setor de veículos, onde 
caminhão-trator para rebo-

ques e veículos para trans-
portes de mercadorias im-
pulsionaram a produção da 
atividade.

O Paraná teve a terceira 
maior expansão no absoluto 
e foi também a terceira maior 
influência no resultado anual 
nacional. Puxado pelo setor 
de máquinas e equipamen-
tos, a indústria paranaense 
teve aumento na produção 
de máquina para colheita e 
nos tratores agrícolas. Tam-
bém o setor de veículos, com 
aumento na produção de ca-
minhão trator para reboques 
e caminhões e automóveis, 
contribuiu para o aumento 
no estado.

Rio Grande do Sul (8,8%), 
Amazonas (6,4%), Espírito 
Santo (4,9%) e Rio de Janei-
ro (4%) também registraram 
taxas positivas maiores do 
que a média nacional (3,9%), 
enquanto Ceará (3,7%) com-
pletou o conjunto de locais 
com avanço na produção no 

índice acumulado no ano.

Recuo
A Bahia apontou o recuo 

(-13,2%) mais elevado no 
índice acumulado do ano. 
“Efeito direto da saída de 
uma montadora de veícu-
los do estado, em janeiro do 
ano passado, o que afetou o 
ano inteiro”, disse o analista 
da pesquisa. O setor de de-
rivados do petróleo também 
pressionou negativamen-
te o resultado da indústria 
baiana, onde houve queda 
na produção de óleos com-
bustíveis, óleo diesel, naftas 
para petroquímicas, parafina 
e querosene. A Região Nor-
deste (-6,2%) e os estados de 
Goiás (-4,0%), Pará (-3,7%), 
Mato Grosso (-1%) e Per-
nambuco (-0,4%) também 
apresentaram taxas negativas 
no indicador acumulado do 
período janeiro-dezembro de 
2021. (todas as matérias são 
da Agência Brasil)

Decreto reformula 
Programa Brasil 
Alfabetizado

Com o objetivo de 
estabelecer novos ciclos de 
execução para garantir a uni-
versalização da alfabetização 
da população com 15 anos 
ou mais, em todo o território 
nacional, o presidente da 
República Jair Bolsonaro edi-
tou o Decreto nº 10.959, que 
reformula o Programa Brasil 
Alfabetizado (PBA).

A Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) é uma moda-
lidade de ensino formal da 
educação básica, que ocorre 
dentro das redes educacio-
nais. Já o Programa Brasil 
Alfabetizado foi concebido 
para suprir a lacuna de um 
contingente de cidadãos que 
apresenta dificuldades em 
acompanhar o regime regular 
de aulas da EJA.

Criado para abarcar o 
público residual, que não era 
alcançado pelos sistemas de 
ensino da EJA, o PBA aposta-
va, desde sua origem, na ação 
do voluntariado para fornecer 
cidadania a seu público-alvo.

O desenho original do 
programa apresentava defi-
ciências que resultaram na 
interrupção dos ciclos a partir 
de 2016. Para sanar essas defi-
ciências, o decreto publicado 
ontem (9) trouxe algumas 
inovações no desenho do 
PBA. Dentre as novidades 
trazidas para os novos ciclos, 
merece destaque a dispo-
nibilização, por parte do 
governo federal, de materiais 
de orientação e de formação, 
de materiais de apoio e de 
instrumentos de avaliação.

O objetivo, segundo o 
Ministério da Educação, é 
conferir maior efetividade à 
atuação dos alfabetizadores. 
Há, ainda, a previsão de que 
a pasta poderá oferecer as-
sistência financeira a estados 
e municípios que aderirem 
ao programa. Para tanto, 
tais entes deverão apresentar 
um plano de alfabetização 

com um diagnóstico local, 
elaborado a partir da busca 
ativa, e a estratégia de mo-
nitoramento a ser desenvol-
vida pela autoridade local.

Histórico
O Plano Nacional de Edu-

cação, aprovado pela Lei nº 
13.005, de 2014, estabeleceu 
como uma de suas diretrizes 
a erradicação do analfabetis-
mo. Para tanto, esse diploma 
dedicou duas metas ao tema: 
a Meta 5, afeta à alfabetiza-
ção de crianças, e a Meta 9, 
voltada à alfabetização de 
jovens e adultos. A Meta 9 
contempla estratégias que 
envolvem tanto iniciativas 
de alfabetização formal quan-
to ações não formais.

São Paulo
O governo de São Paulo 

abriu 40 mil vagas em cursos 
de qualificação profissional 
para jovens de 14 a 24 anos, 
com ensino fundamental 
completo. As aulas devem 
ser iniciadas no dia 14 de 
março. Os cursos têm 120 
horas de duração e fazem 
parte do programa Novotec 
Expresso. Eles serão aplicados 
nos formatos presencial e 
remoto. Serão 38 opções de 
cursos para alunos do ensino 
médio de escolas estaduais, 
das Escolas Técnicas Esta-
duais (ETECs) e para jovens 
com ensino fundamental 
completo de até 24 anos. Os 
estudantes que estejam ma-
triculados no ensino médio 
da rede estadual poderão 
receber um auxílio no valor 
de até R$ 600, dividido em 
quatro parcelas mensais.

Para se inscrever, o inte-
ressado deve acessar o site do 
Novotec, fazer um cadastro e, 
na tela de inscrição, selecio-
nar o município de interes-
se. O período de inscrições 
se iniciou ontem e segue até 
o dia 25 de fevereiro.

Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abrirá, por 60 dias em data a ser 
anunciada, uma consulta pública para colher sugestões da sociedade sobre revisão planejada 
para o regulamento técnico que abrange ensaios clínicos no âmbito do Mercosul.

A produção industrial fechou o ano de 2021 com alta de 3,9%, diz pesquisa do IBGE

IBGE: produção industrial 
fecha ano de 2021 com alta
Com resultado do mês de dezembro, o ano passado fechou com crescimento 
em 9 dos 15 locais analisados, aponta Pesquisa Industrial Mensal
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Prorrogados. Por conta do atual cenário de pandemia, a Secultfor autorizou a prorrogação dos prazos 
de execução dos projetos aprovados na lei Aldir Blanc 2021. O apoio financeiro para projetos de curta 
duração contemplou 276 proponentes com R$ 13 mil cada. A nova data final é dia 13 de março de 2022.CIDADES

TJCE em ação
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), 

através de anúncio feito pela presidente, desembargadora 
Nailde Pinheiro Nogueira deverá realizar fóruns no inte-
rior cearense e juizados durante o corrente ano. Outra im-
portante notícia dada à imprensa pela dirigente da Corte, 
diz respeito à realização de concurso público, construção e 
reforma de fóruns em vários municípios.

Saiba mais
A decisão do TJCE, inclui o importante trabalho de 

reforma de fóruns, novos juizados voltados ao combate à 
violência contra a mulher, além de investimentos em tec-
nologia, gestão e serviços à população, com financiamento 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As 
mencionadas ações fazem parte do Programa Avançar, 
que marca um ano de gestão da desembargadora Maria 
Nailde Pinheiro Nogueira como presidente da principal 
Corte de Justiça do Ceará.

O concurso
Conforme revelou Dra. Nailde, o concurso terá 51 

vagas para analistas judiciários e oficiais de Justiça. Em 
live feita recentemente, a desembargadora Nailde Pinheiro 
Nogueira informou que serão 41 vagas para analista judi-
ciário e 10 para oficial de Justiça.

Outras providências
Também foi tornado público que a presidente do TJCE, 

assinou a portaria de instalação da comissão organiza-
dora, que tem à frente a desembargadora Lisete de Sousa 
Gadelha. Destaque-se que, no início do ano foram con-
vocados 94 aprovados no último concurso, para técnico 
judiciário. Dra. Nailde também lembrou a convocação de 
32 juízes, o que vem ocorrendo desde 2021.

Destaque da mulher
É importante lembrar aos cearenses e ao país que, a 

desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira é a Terceira 
Mulher a ser presidente do TJCE, cujo mandato vem 
sendo um dos mais fecundos, com ações voltadas para 
as mulheres e ao combate à violência doméstica. Sob seu 
comando ocorreu a instalação de juizados de violência do-
méstica e familiar contra a mulher nas cidades de Crato, 
Sobral e Maracanaú. Elogie-se ainda que sob o comando 
da desembargadora Maria Nailde o TJCE vem realizando 
trabalho para que mais mulheres assumam posições de 
liderança e gestão no Judiciário

Dando uma olhada no meu arquivo fotográfico me 
deslumbrei, mais uma vez com o flagrante de mais ou me-
nos uma década, onde apareço ao lado dos amigos Cha-
gas Vieira e Camilo Santana. Os dois são nossos amigos 
de muito tempo: Chaguinhas desde o começo da vida na 
comunicação, passando inclusive pelo nosso Grupo Ci-
dade, onde estou há 13 anos e Camilo desde os tempos 
de universitário, quando ia visitar seus tios Nely e Walter 
Santana. Eu estava sempre por lá. Grande abraço queridos 
amigos. A propósito, o governador Camilo Santana (PT), 
está confirmando a sua postulação ao Senado, portanto, 
deixará o Governo até 02 de abril vindouro, passando o 
cargo à vice-Governadora Izolda Cela que completará o 
mandato até 31 de dezembro vindouro. Quanto ao jor-
nalista Chagas Vieira, existe ampla possibilidade de o 
mesmo vir a ser candidato a deputado estadual, inclusive, 
com muitas chances de sucesso. Estamos atentos.

Amizade sincera perdura
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FOTO  CHICO DO POSTO/ARQUIVO PESSOAL

EUSÉBIO

Há cerca de 30 dias, a mora-
dora Mariza Krüger do bairro 
Amador, no Eusébio, sofre com 
o mal cheiro proveniente da 
Lagoa das Guaribas na região. 
De acordo com vídeo replicado 
entre os moradores do bair-
ro essa semana, o odor estaria 
sendo agravado pelo despejo 
de conteúdo de caminhões, que 
supostamente trabalham para a 
prefeitura, e realizam a limpeza 
de fossas. “Quem paga por isso 
somos nós, os contribuintes. 
Estão jogando toda essa sujeira 
na lagoa”, afirma a moradora.

O ex-vereador do Eusébio, 
Chico do Posto, fez um post 
em suas redes sociais mos-
trando a situação. No vídeo, o 
político mostra diversos pon-
tos de poluição no local e tece 
críticas pela situação de aban-
dono. “A água está verde, há 
lodo e tem uma pasta grossa 
por cima como se fossem re-
síduos sanitários, mas só uma 
perícia poderia determinar o 
que é aquilo”, aponta. “Existem 
casas dentro da lagoa, todos 
os dejetos dessas residências 
vão para lá, isso já é um pon-
to gravíssimo. A subestação de 
tratamento de esgoto também 
descarta água dentro da lagoa”, 
denuncia o ex-vereador.

De acordo com ele, o mal 
cheiro está tomando conta de 
todo o bairro. Em novembro 
de 2021, a Prefeitura do Eu-
sébio anunciou que realizou 
a limpeza do espelho d’água 
da Lagoa das Guaribas após 
um trabalho de 18 dias. Po-
rém, de acordo com o órgão, 
a lagoa continuava ‘receben-
do água servida com possível 

origem da estação elevatória 
ou de algumas residências’. O 
anúncio declarou ainda que a 
Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente e Controle Urbano 
(AMMA) iria solicitar à Ca-
gece que investigasse a situa-
ção o mais breve possível.

O prefeito, Acilon Gonçal-
ves, também fez um apelo aos 
moradores para que solicitas-
sem à Cagece a ligação de seus 
esgotos ao sistema central, bem 
como afirmou que uma equi-
pe de limpeza realizaria a ma-
nutenção do local a cada seis 
meses. Para Chico do Posto, 
esta é uma situação que merece 
atenção redobrada da prefeitu-
ra do município. “Devem tirar 
a subestação de tratamento 
de esgoto que está despachan-
do água para dentro da lagoa. 
Também é necessário retirar 
as casas que estão lá dentro, a 
prefeitura teria que tirar todas 
as residências que estão fora do 
padrão determinado pela legis-

lação do meio ambiente”, opina.
Incomodados com o mal 

cheiro, os moradores da re-
gião tentaram contato com a 
AMMA, mas de acordo com 
Mariza Krüger, o órgão afir-
mou que iria verificar a situa-
ção, porém não havia respostas 
no momento. “Fui  na semana 
passada próximo  a lagoa  e o 
cheio é terrível, como se fossem 
fossas a céu aberto”, detalha.

A moradora afirma que a 
poluição causa transtornos que 
vão além do mal cheiro. “Gera 
problemas à saúde como mal 
estar e dor de cabeça. Sem con-
tar  a quantidade de moscas 
que tem aqui em casa. Quando 
o cheiro está além do normal, 
chega a arder o nariz. Isso é 
ruim demais para nós e com 
certeza para os demais  vizi-
nhos  aqui do bairro”, opina.

Em nota a Prefeitura do Eu-
sébio afirmou que há algum 
tempo, recebe denúncias de 
poluição relacionadas à Lagoa 

das Guaribas e, após visita de 
técnicos da AMMA no local, 
foi constatado que a poluição 
é causada pela falta de ligações 
oficiais da Cagece, ou seja, são 
comuns as ligações clandesti-
nas da comunidade. “No local, 
existe uma Estação Elevatória. 
Os caminhões das imagens 
apresentadas pertencem à Ca-
gece. No entanto, esse trabalho 
feito foi de sucção para evitar o 
transbordo, e não de despejo, 
como diziam equivocadamen-
te alguns moradores da região”, 
pontuou a prefeitura.

O órgão municipal também 
informou que o processo lici-
tatório para fazer a limpeza da 
Lagoa das Guaribas já está em 
andamento. “Trata-se de uma 
obra de grande porte, portan-
to, é necessário a licitação. A 
Prefeitura fará sua parte, com 
relação à limpeza. Entretanto, 
informamos que a comunidade 
também pode contribuir com 
a limpeza evitando as ligações 
clandestinas de água e esgoto, 
que prejudicam o meio am-
biente através do despejo de re-
síduos em local inapropriado”.

Por fim, a nota declara que a 
AMMA concluiu que além da 
limpeza do local,  realiza uma 
campanha de conscientização 
para os moradores da região so-
bre como evitar despejos e de-
monstrando que eles próprios 
também se prejudicam com a 
poluição. “Além disso, a AMMA 
está notificando a Cagece para 
que adotem providências para 
fazer as devidas ligações de esgo-
tamentos na região, uma respon-
sabilidade deste órgão do Estado”.

Por Yasmim Rodrigues

Segundo vereador há uma pasta grossa no local semelhante 
resíduos de fossa, é necessário fazer perícia

Polícia do meio ambiente resgata 74 
animais silvestres na cidade de Aquiraz

A Polícia Militar do Ceará 
(PMCE), por meio do Bata-
lhão de Policiamento de Meio 
Ambiente (BPMA), resgatou 
74 animais silvestres, que 
eram mantidos em cativei-
ro e em condições de maus-
-tratos. O resgate ocorreu na 
manhã dessa terça-feira (08), 
no bairro Camará, no muni-
cípio de Aquiraz – Área Inte-
grada de Segurança 13 (AIS 
13) do Estado. As diligências 
iniciaram após os policiais do 
BPMA receberem uma infor-
mação sobre um homem que 
estaria prendendo, em cativei-
ro, diversos animais silvestres 

em condições de maus-tratos. 
As equipes foram até o local 
averiguar a denúncia, onde 
constataram a veracidade das 
informações. O suspeito con-
finava em seu sítio 74 animais, 
todos sem ambiente adequado, 
alimentação necessária e cui-
dados básicos. Além disso, o 
homem não tinha autorização 
de órgãos competentes.

Após ser indagado sobre o 
caso, o homem relatou para 
os policiais militares que es-
tava criando os animais para 
comercialização. No local, 
foram encontrados 26 coe-
lhos, um macaco-prego, seis 

preás, 15 camundongos, sete 
marrecas-viuvinha, uma ara-
ra-vermelha, seis codornas, 
cinco jabutis, duas jiboias, dois 
periquitos-da-caatinga, dois 
pavões e um gato-do-mato.

O homem de 40 anos de 
idade foi conduzido para a 
Delegacia de Proteção ao 
Meio Ambiente (DPMA), 
unidade da Polícia Civil do 
Estado do Ceará (PC-CE). 
Lá, o homem assinou um 
Termo Circunstanciado de 
Ocorrência (TCO) por crime 
ambiental. Os animais foram 
resgatados e entregues para 
especialistas com criadou-

ros autorizados, onde estão 
recebendo um tratamento 
adequado. A população pode 
contribuir com as investiga-
ções repassando informações 
que auxiliem os trabalhos 
policiais. As denúncias po-
dem ser feitas para o núme-
ro 181, o Disque-Denúncia 
da SSPDS, ou para o (85) 
3101-0181, que é o número de 
WhatsApp, por onde podem 
ser feitas denúncias via mensa-
gem, áudio, vídeo e fotografia. As 
denúncias podem ser encami-
nhadas ainda para o número (85) 
3247-2630, do DPMA. O sigilo e 
o anonimato são garantidos.

Lagoa das Guaribas volta a 
apresentar sinais de poluição
Pouco tempo após limpeza, Lagoa das Guaribas tem mau cheiro, moradores 
acreditam que o local esteja sendo ponto de despejo de caminhões de fossa

ADRIA IMOBILIÁRIA LTDA
Torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 
deSão Gonçalo do Amarante - SEMAM, a Licença de Instalação para Prédio Comercial, conforme 
Protocolo nº 2022020144515, localizado à Rua Aristides Martins, nº 182, Bairro Centro, CEP: 
62.670-000, Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará. Fazendo-se, não obs-
tante, necessário o cumprimento das exigências da Documentação Prévia para Licenciamento 
Ambiental, constante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM.

C A R T Ó R I O   B O T E L H O
5º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1000 B, BAIRRO ALDEOTA

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27349 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JUSSIÊU LEITE CORREIA NETO e CLENISE MARIA SARAIVA DA SILVA;
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, 09/02/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

AV. ABOLIÇÃO, 3220 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30473 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO CARLOS ROCHA DOS SANTOS FILHO e MARTHA EVELINE ACIOLI FARIAS;
Edital n° 30475 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELLIPE DE SOUSA LIMA MAURICIO e BRENDA KELLY RAMOS DE OLIVEIRA;
Edital n° 30474 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FABIO GOMES DE MATOS E SOUZA e LUÍSA WEBER BISOL;
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, 
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

C A R T Ó R I O DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Santa Rosalia, 27 - Messejana

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:

Edital n° 30211 -  FRANCISCO DÁVIO DE SALES e SILVANIR DE SOUSA FERREIRA;
Edital n° 30213 - RAFAEL MAGALHAES DUARTE e CLAUDIANA SANTIAGO DA SILVA;
Edital n° 30220 - ANTONIO DOUGLAS CELESTINO DE LIMA e MARIA CAMILA SILVA DE MESQUITA;
Edital n° 30222 - ANTONIO MATHEUS FERNANDES ARAUJO e BRENA LARA GONÇALVES DE ABREU;
Edital n° 30214 - CICERO JORDÃO DA SILVA OLIVEIRA e TALITA FERREIRA GOMES;
Edital n° 30221 - FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO e MARIA APARECIDA DA SILVA;
Edital n° 30215 - FRANCISCO CAIO DOS SANTOS GUIMARAES e TAMYRES DE FREITAS SOUZA;
Edital n° 30219 - FRANCISCO WILLIAN ALCANTARA DOS SANTOS e EMANUELLE FAUSTINO DA SILVA;
Edital n° 30216 - JOÃO CARLOS PARENTE DE MELO e CAMILA DA SILVA FERREIRA;
Edital n° 30218 - JOSÉ EDINILSON PINHEIRO e ANTONIA LINDEVANIA CESARIO DINIZ;
Edital n° 30224 - JOSE NILSIMAR DE SANTIAGO e ERINEIDE SILVEIRA GALVINO;
Edital n° 30217 - SÉRGIO MANUEL COSTA LIMA e ESTER SAMILA DA SILVA LIMA;
Edital n° 30223 - VALDERLANIO GOMES MAIA e MILENA DA SILVA GOMES;
Edital n° 30226 - FRANCISCO GERSON RIBEIRO DA SILVA e CRISTINA RODRIGUES BARBOSA;
Edital n° 30225 - JOSE ELEANDRO DOS SANTOS e FRANCISCA DALVANIR FREITAS FERNANDES;
Edital n° 30235 - ALEXSANDRA BANDEIRA DE LIMA e JESSICA DE ARRUDA SILVA;
Edital n° 30229 - ANTONIO MACIEL BARROS NASCIMENTO e CRISTIANE DOS SANTOS TAVARES;
Edital n° 30228 - BRUNO PEREIRA NASCIMENTO e ANTONIA PATRICIA DA SILVA;
Edital n° 30233 - FABIANO NUNES DA SILVA e JAMILE MACIEL DE OLIVEIRA;
Edital n° 30234 - FRANCISCO ALESSANDRO DE SOUZA CELESTINO e VALDENIA SOUSA DOS SANTOS;
Edital n° 30230 - JOEL DE SOUSA MOTA e MAYARA MATOS BEZERRA DA SILVA;
Edital n° 30236 - JOSÉ ANAILTON DE LIMA e ALZENIRA MARQUES DA SILVA;
Edital n° 30227 - PAULO VICTOR DO NASCIMENTO RIBEIRO e ALDENIZIA FERREIRA DA SILVA;
Edital n° 30232 - RAIMUNDO ELI SOUZA DO NASCIMENTO e LILIANA DO NASCIMENTO DA COSTA;
Edital n° 30237 - RONIS NUNES DOS SANTOS e INGRID ALVES RODRIGUES;
Edital n° 30231 - STEFANO DA SILVA NASCIMENTO e CAROLINE MARIA SILVA SANTOS;
Edital n° 30238 - ISMAEL CARLOS BARROS BRAZ e MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS ROCHA;
Edital n° 30239 - JOSÉ FELIPE DA COSTA RIOS e MARIA HÉLLEN CARLOS DA SILVA;
Edital n° 30240 - JOSÉ SILVEIRA IBIAPINA SILVA e VIVIANE GADELHA DA SILVA.
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, 09 de Fevereiro de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

       OFICIALA
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Peru. O presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou na noite desta terça-feira (8) o quarto ocu-
pante do posto de primeiro-ministro em pouco mais de seis meses de governo. Aníbal Torres, 79, 
que desde as primeiras nomeações de gabinete ocupava a pasta da Justiça, será o premiê.INTERNACIONAL

Governadora de NY
suspende máscaras
em locais fechados

A governadora de Nova 
York, Kathy Hochul, anun-
ciou nesta quarta-feira (9) o 
fim da obrigatoriedade do 
uso de máscaras em locais 
fechados e a suspensão do 
passe vacinal contra a Co-
vid-19 para entrar em lugares 
públicos. A decisão segue 
decretos recentes de estados 
americanos comandados 
por democratas, que tentam 
aplacar a pressão popular.

Na prática, as obrigatorie-
dades em Nova York apenas 
não serão renovadas, já que 
valeriam até quinta (10). “É 
um panorama magnífico. 
A pandemia não acabou, 
mas [o fim] está muito bem 
encaminhado, por isso agora 
estamos considerando uma 
nova fase”, disse a governado-
ra. Hochul ainda informou 
que daqui para a frente as 
cidades ou empresas é que 
irão determinar se o uso do 
acessório será necessário em 
locais fechados.

De acordo com a Univer-
sidade Johns Hopkins, a pan-

demia vem se estabilizando 
no estado, com o número de 
novos casos cada vez menor 
desde 6 de janeiro, quando 
a média móvel foi de 85 mil 
contágios registrados por dia 
-na terça (8), foram 5.232. 
Em comparação, no início de 
abril de 2020, quando os hos-
pitais do estado viveram um 
de seus piores momentos, a 
média móvel era de cerca de 
10 mil casos. O número de 
mortes, porém, segue outro 
ritmo. Na terça, 109 pessoas 
morreram de Covid-19 em 
Nova York, enquanto em 
abril de 2020 eram mais de 
mil. A diferença passa pela 
vacinação: atualmente, 74% 
da população do estado está 
vacinada, a maior taxa do 
país. Apesar do anúncio, ain-
da não está claro se o fim da 
obrigatoriedade valerá tam-
bém para as escolas. Ao ser 
questionada sobre o assunto 
dias antes, Hochul respondeu 
que o governo precisaria 
examinar os números antes 
de tomar uma decisão.

Sob a sombra dos mais 
temidos exercícios milita-
res russos até aqui na crise 
da Ucrânia, tanto Moscou 
quanto Kiev deram sinais 
de abertura para negocia-
ções para evitar que a ten-
são crescente se torne em 
um conflito aberto. A Rússia 
quer estabelecer uma nova 
lógica de segurança na re-
gião que retire a ameaça de 
forças da Otan (aliança mi-
litar ocidental) perto de suas 
fronteiras, com uma even-
tual entrada dos ucranianos 
no clube de 30 países.

Ela o fez no escopo da 
crise que vem desde 2014, 
quando anexou a Crimeia 
justamente para evitar a 
absorção de Kiev no arca-
bouço ocidental ao ver um 
governo aliado de Vladimir 
Putin derrubado. Também 
ajudou rebeldes separatistas 
pró-Rússia no leste do país, 

cuja autonomia está no cen-
tro da disputa.

“Houve sinais positi-
vos de que a solução para a 
Ucrânia só pode ser basea-
da nos Acordos de Minsk. 
Kiev deveria ter feito isso há 
muito tempo, assim há si-
nais positivos e outros, nem 
tanto”, disse o porta-voz do 
Kremlin, Dmitri Peskov, na 
manhã desta quarta (9).

Acordos
Ele se referia à defesa dos 

acordos, que estabeleceram 
um cessar-fogo precário 
mas nunca foram totalmen-
te aceitos pela Ucrânia por 
ceder controle local aos re-
beldes, feita pelo presidente 
francês Emmanuel Macron, 
na véspera.

Ele havia estado na se-
gunda (7) com Putin e no 
dia seguinte, com o presi-
dente ucraniano, Volodimir 

Zelenski. Enquanto Macron 
manteve a posição contrária 
da Otan e dos EUA às de-
mandas maiores da Rússia, 
ele piscou ao aceitar a prin-
cipal exigência pontual russa 
-o que, na prática, resolveria 
seu problema porque a Otan 
não aceita membros com 
pendências territoriais tão 
sérias.

Nesta quarta-feira, o 
chanceler ucraniano, Dmi-
tro Kuleba, bateu no cravo 
ao dizer que “há a possibi-
lidade real de avanços” e na 
ferradura, ao negar a ideia 
do arranjo de Minsk “sob a 
interpretação russa”. Como 
isso é no mínimo ambíguo, 
observadores creem que 
pode haver um caminho a 
seguir. Por outro lado, Kule-
ba evitou polêmicas e disse 
que “não houve traição” por 
parte de Macron ao citar o 
acerto proposto por Putin.

No lado diplomático, ou-
tros movimentos ocorreram. 
A União Europeia convidou 
a Rússia para participar de 
negociações sobre a segu-
rança no continente no âm-
bito da OSCE (Organização 
para Segurança e Coopera-
ção na Europa), ente do qual 
Moscou já faz parte.

Enquanto isso, os tam-
bores da guerra seguem seu 
ritmo. A Rússia, que posi-
cionou cerca de 130 mil mi-
litares em torno da Ucrânia 
desde novembro para fazer 
valer seu ponto nas negocia-
ções, iniciou a fase ativa do 
megaexercício que promove 
com a Belarus.

Ditadura aliada de Mos-
cou, que durante anos evitou 
ficar tão sob a influência de 
Valdimir Putin, Belarus fica 
ao norte da Ucrânia - sua 
fronteira, meros 200 quilô-
metros por rodovia até Kiev.

Rússia e Ucrânia sinalizam 
negociação sob tensão
Sob a sombra dos mais temidos exercícios militares russos até aqui na crise da 
Ucrânia, tanto Moscou quanto Kiev deram sinais de abertura para negociações 

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18126 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
KEVIN ROBERTO DO NASCIMENTO MAGALHÃES e LUANA ALMEIDA DOS SANTOS;
Edital n° 18127 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WLADEMY DAMASCENO SILVA e IDELZUITE JUSTINO DE BRITO;
Edital n° 18128 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEVI DE SOUSA CARNEIRO e MARIA FERNANDA VIEIRA ARRUDA;
Edital n° 18129 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WILLIAN CLÉBER DOS SANTOS BEZERRA e ANNA RAFAELLA PINTO DA SILVA MOURA;
Edital n° 18130 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NATHAN MIRANDA MATEUS e THAÍS ARAUJO PACIFICO;
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, 09/02/2022
Lucas Souza Santos de Freitas

Escrevente

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
04.21.11.04.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de 
Administração e Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente contrato 
é a contratação dos serviços de publicações legais de divulgação e publicidades dos atos 
oficiais do diário oficial de interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação 
Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o N° 
00.21.08.24.001PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações 
Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O valor global 
de R$ 16.825,00 (Dezesseis mil oitocentos e vinte e cinco reais). Origem dos Recursos: As 
despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de 
Administração do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte dotação orçamentária: 
04.01.04.122.0007.2.015.0000 - Gestão Administrativa do Governo Municipal Elemento de 
Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Próprios. Prazo: O contrato produzirá seus 
jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 12 (doze) meses. Data: 
Itaitinga-Ce, 03 de Novembro de 2021. Signatários: Pedro Junior Nunes da Silva e Jamille 
Lemos dos Santos (Representante por meio de procuração).

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
10.21.11.04.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Agricultura 
Pecuária e Pesca e Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente 
contrato é a contratação dos serviços de publicações legais de divulgação e publicidades dos 
atos oficiais do diário oficial de interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. 
Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob 
o N° 00.21.08.24.001PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações 
Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O valor global 
de R$ R$ 8.900,00 (Oito mil e novecentos reais). Origem dos Recursos: As despesas 
decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de 
A g r i c u l t u r a  P e c u á r i a  e  P e s c a ,  s o b  a  s e g u i n t e  d o t a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a : 
10.01.04.122.0007.2.051.0000 - Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura, Pecuária e 
Pesca Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Próprios. Prazo: O contrato 
produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 12 (doze) 
meses. Data: Itaitinga-Ce, 03 de Novembro de 2021. Signatários: Antônio Veranilson Matias da 
Silva e Jamille Lemos dos Santos (Representante por meio de procuração).

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga. A Comissão de Licitação - CPL da 
Prefeitura Municipal de Itaitinga torna público para conhecimento dos interessados, que após 
análise dos documentos de habilitação da Tomada de Preços Nº 2022.12.001 TP, cujo objeto é a 
contratação de empresa para obra de construção de Creche Proinfância – Tipo 2 no Município de 
Itaitinga/CE. apurou-se que a empresa, P(3) BWS Construções LTDA, fora considerada 
Habilitada, haja vista ter cumprido todas as exigências editalícias. Ato contínuo foram 
consideradas Inabilitadas, as empresas: P(1) AC Construções E Serviços LTDA, descumpriu o 
item 4.4 sub item 4.4.2, conforme o Edital; descumpriu o sub item 4.4.7, conforme o Edital; 
descumpriu o item 4.5 sub item 4.5.1, conforme o Edital; P(2) SEG Norte Construções e Serviços 
EIRELI, descumpriu o item 4.5 sub item 4.5.1, conforme o Edital. Assim, após a publicação, fica 
aberto o prazo recursal para apresentação das possíveis razões e contrarrazões, conforme art. 
109 da Lei n° 8.666/93, estando os autos à disposição dos interessados para vistas.  Itaitinga, 
Ceará, em 09 de Fevereiro de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro – À Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Concorrência Pública n° 
0802.01/22- CP. O Município de Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados, o Edital de licitação na modalidade Concorrência 
Pública n° 0802.01/22- CP, do tipo menor preço, visando contratação de empresa especializada em 
serviços de engenharia para obra de recuperação de estradas vicinais no Município de Milhã/CE, 
conforme projeto anexo ao edital. A realizar-se dia 15 de março de 2022 às 09:00h, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira 406, Centro - 
Milhã – Ceará, das 08:00h às 17:00h ou pelo telefone (85) 99684.6419 e no site: www.tce.ce.gov.br. 
Milhã - CE, 10 de fevereiro de 2022. Gabriela Oliveira Braz - Presidente CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços Nº 07.006/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, 
localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos 
licitantes e demais interessados, que dia 10 de fevereiro de 2022, estará recebendo as Propostas 
de Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 07.006/2022, tipo 
menor preço global, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresa para a prestação de serviços de exames especializados, de interesse da Secretaria de 
Saúde do Município de Eusébio/CE, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A abertura 
das propostas acontecerá no dia 25 de fevereiro de 2022, às 09h. (Horário de Brasília) e o início da 
sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 25 de fevereiro de 2022 (Horário de 
Brasília). O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado ou pelo Portal do 
TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, 
durante o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público 
que no próximo dia 22 de fevereiro de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº GM-PP002/22-SRP, que objetiva o Registro de Preços para 
aquisição de material de expediente e de processamento de dados, conforme anexo I, para 
atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Itaiçaba/CE. O edital 
completo encontra-se a disposição dos interessados no horário de expediente na sala de 
licitações à Avenida Cel. João Correia, 298, Centro, ou pelos sites: www.tce.ce.gov.br e 
www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 08/02/2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
08.21.11.04.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria Cultura e 
Turismo e Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente contrato é a 
contratação dos serviços de publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do 
diário oficial de interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: 
Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o N° 
00.21.08.24.001PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações 
Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O valor global 
de R$15.800,00 (Quinze mil e oitocentos reais). Origem dos Recursos: As despesas 
decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Cultura e 
Turismo do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte dotação orçamentária: 
08.01.13.122.0007.2.036.0000 - Gestão Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo 
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Próprios. Prazo: O contrato produzirá 
seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 12 (doze) meses. 
Data: Itaitinga-Ce, 03 de Novembro de 2021. Signatários: Alvaro Rodolf Forte Martins e Jamille 
Lemos dos Santos (Representante por meio de procuração).

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 11.21.11.04.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Esporte e Juventude e Hedelita 
Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente contrato é a contratação dos serviços 
de publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do diário oficial de interesse da 
Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade 
Pregão Presencial tombado sob o N° 00.21.08.24.001PPRP, em conformidade com a Lei Federal 
nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. 
Valor do Contrato: O valor global de R$ 8.900,00 (Oito mil e novecentos reais). Origem dos 
Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à 
conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a 
Secre tar ia  de  Espor te  e  Juventude,  sob a  segu in te  do tação orçamentár ia : 
11.01.27.122.0007.2.061.0000 - Gestão Administrativa da Sec. de Esporte e Juventude Elemento 
de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Próprios. Prazo: O contrato produzirá seus 
jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 12 (doze) meses. Data: 
Itaitinga-Ce, 03 de Novembro de 2021. Signatários: Jasiel Siqueira Nunes Machado e Jamille 
Lemos dos Santos (Representante por meio de procuração).

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
12.21.11.04.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Educação e 
Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente contrato é a contratação 
dos serviços de publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do diário oficial 
de interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de 
Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o N° 00.21.08.24.001PPRP, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei 
Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O valor global de R$ 29.650,00 (Vinte e 
nove mil seiscentos e cinquenta reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das 
contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Educação, sob a 
seguinte dotação orçamentária: 12.01.12.368.0007.2.071.0000 - Gestão Administrativa da 
Secretaria de Educação Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Próprios. 
Prazo: O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e 
vigerá até 12 (doze) meses. Data: Itaitinga-Ce, 03 de Novembro de 2021. Signatários: Maria 
Goretti Martins Frota e Jamille Lemos dos Santos (Representante por meio de procuração).

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 02.21.11.04.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Gabinete e Hedelita Nogueira 
Vieira EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente contrato é a contratação dos serviços de 
publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do diário oficial de interesse da 
Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na 
modalidade Pregão Presencial tombado sob o N° 00.21.08.24.001PPRP, em conformidade com 
a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/2002. Valor do Contrato: O valor global de R$ 16.825,00 (Dezesseis mil oitocentos e vinte e 
cinco reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão 
advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo 
Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Gabinete do Município de Itaitinga/CE, sob a 
seguinte dotação orçamentária: 02.01.04.122.0007.2.002.0000 - Gestão Administrativa do 
Gabinete do Prefeito Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Próprios. Prazo: 
O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 
12 (doze) meses. Data: Itaitinga-Ce, 04 de Novembro de 2021. Signatários: Celso Henrique 
Martins Rodrigues e Jamille Lemos dos Santos (Representante por meio de procuração).

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 05.21.11.04.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Finanças e Hedelita Nogueira 
Vieira EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente contrato é a contratação dos serviços de 
publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do diário oficial de interesse da 
Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na 
modalidade Pregão Presencial tombado sob o N° 00.21.08.24.001PPRP, em conformidade com 
a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/2002. Valor do Contrato: O valor global de R$ 8.900,00 (Oito mil e novecentos reais). 
Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta 
licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento 
Municipal, inerente a Secretaria de Finanças do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte 
dotação orçamentária: 05.01.04.123.0007.2.020.0000 - Gestão Administrativa das Atividades 
Fazendárias Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Próprios. Prazo: O 
contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 12 
(doze) meses. Data: Itaitinga-Ce, 03 de Novembro de 2021. Signatários: Pedro Junior Nunes da 
Silva e Jamille Lemos dos Santos (Representante por meio de procuração).

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 07.21.11.04.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, Através da Secretaria de Infraestrutura e Hedelita 
Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente contrato é a contratação dos serviços 
de publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do diário oficial de interesse da 
Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade 
Pregão Presencial tombado sob o N° 00.21.08.24.001PPRP, em conformidade com a Lei Federal 
nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. 
Valor do Contrato: O valor global de R$54.450,00 (Cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta 
reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta 
licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento 
Municipal, inerente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte 
dotação orçamentária: 07.0115.122.0007.2.026.0000 - Gestão Administrativa da Sec. de 
Infraestrutura Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Próprios. Prazo: O 
contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 12 
(doze) meses. Data: Itaitinga-Ce, 03 de Novembro de 2021. Signatários: José Inácio Silva Parente 
e Jamille Lemos dos Santos (Representante por meio de procuração).

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 09.21.11.04.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, Através da Secretaria de Meio Ambiente e Hedelita 
Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente contrato é a contratação dos 
serviços de publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do diário oficial de 
interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, 
na modalidade Pregão Presencial tombado sob o N° 00.21.08.24.001PPRP, em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 
10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O valor global de R$ 8.900,00 (Oito mil e novecentos 
reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir 
desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento 
Municipal, inerente a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte 
dotação orçamentária: 09.01.18.122.0007.2.046.0000 - Gestão Administrativa da Sec. de Meio 
Ambiente e Defesa Civil Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Próprios. 
Prazo: O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e 
vigerá até 12 (doze) meses. Data: Itaitinga-Ce, 03 de Novembro de 2021. Signatários: Arilo dos 
Santos Veras Junior e Jamille Lemos dos Santos (Representante por meio de procuração).

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
13.21.11.04.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Saúde e 
Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente contrato é a contratação 
dos serviços de publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do diário oficial 
de interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de 
Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o N° 00.21.08.24.001PPRP, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei 
Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O valor global de R$ 29.650,00 (Vinte e 
nove mil seiscentos e cinquenta reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das 
contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Saúde, sob a 
seguinte dotação orçamentária: 13.01.10.122.0007.2.091.0000 - Gestão Administrativa da 
Secretaria de Saúde Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Próprios. Prazo: 
O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 
12 (doze) meses. Data: Itaitinga-Ce, 03 de Novembro de 2021. Signatários: Dule Viana 
Machado e Jamille Lemos dos Santos (Representante por meio de procuração).

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
14.21.11.04.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Assistência 
Social e Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente contrato é a 
contratação dos serviços de publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais 
do diário oficial de interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: 
Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o N° 
00.21.08.24.001PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações 
Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O valor 
global de R$ 16.825,00 (Dezesseis mil oitocentos e vinte e cinco reais). Origem dos Recursos: 
As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta 
de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria 
de Assistência Social de Itait inga/CE, sob a seguinte dotação orçamentária: 
14.01.08.122.0007.2.113.0000 - Gestão Adm. da Sec. de Assistência e Proteção Social 
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Próprios. Prazo: O contrato 
produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 12 (doze) 
meses. Data: Itaitinga-Ce, 03 de Novembro de 2021. Signatários: Erivanda Nogueira Serpa e 
Jamille Lemos dos Santos (Representante por meio de procuração).

Estado do Ceará - Cidade de Independência - Cartório do 3º Oficio - O Senhor é Nossa 
Justiça - Rua Alexandre Bonfim, 74, Centro - Fone/Fax: 0(**)88 9 96902582 - CEP: 63.640-000 - 
CNPJ: 02.778.446/0001-77 - Maria Fátima Oliveira Titular - Edital de Notificação - (Usucapião 
Extrajudicial). A Oficial do 3º Ofício de Registro de Imóveis da Cidade de Independência-Ce, na 
forma da lei, faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi 
protocolado nesta Serventia em 07/02/2022 o requerimento pelo qual Francisco César Viana de 
Carvalho, brasileiro, Func. Púb., portador do RG Nº 99098087850 SSPDSCE, data do nascimento 
22.01.1964 e CPF/MF nº 231.290.503-53, casado com Antônia Pereira de Sousa Carvalho, 
brasileira, professora, nascida em 13.06.1959, RG nº 1174285 2ª via SSPDC-CE, CPF Nº 
209.043.473-20, domicílio na Rua Ten. Falcão, nº 403, Liberdade, Independência-CE, CEP. 
63.640-000 representado por causídico Dr. José Valdônio Costa, OAB/CE sob nº 10.901, 
solicitando o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos 
termos do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, autuado sob protocolo 01/07022022 igualmente de 
07/02/2022, do imóvel urbano constante de Terreno Urbano edificada uma casa residencial, 
medindo (5,70mx24,50m) 139,65m² de área total e área construída 78,70m², constituída de (1) Sl 
de Est/Jt 14,10m²; (1) Qt 1 8,40m²; (1) Qt 2 8,40m²; (1) Qt 3 8,00m²; (1) Hall 7,05m²; (1) WC 2,80m²; 
(1) Coz. 10,05m²; (1) Dep. 5,40m²; (1) área serv. 8,75m², (1) Quintal 49,55m², situado na Rua Ten. 
Falcão, Nº 403, Liberdade, Independência, Estado do Ceará, na correspondente em aferição, 
inscrição PMI nº 023388 Cartografia nº 01020110073001, aos seguintes limites Frente [Norte] 
Alinhamento da Rua Ten. Falcão medindo 5,70; fundos [Sul] Com casas da Rua Pres. Vargas 
medindo 5,70m; Lado direito [Leste]: Com imóvel nº 399 de Josefa Alexandre dos Reis, medindo 
24,50m; Lado esquerdo [Oeste]: Com imóvel nº 407 de Manoel Soares Cavalcante Filho, medindo 
24,50m. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos 
reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficial 
de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar 
da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos alegados pela Requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o 
competente registro conforme determina a Lei. Independência-CE, 07 de Fevereiro de 2022. 
Maria Fátima Oliveira – Oficial do Registro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Extrato de Contrato N.º 2022/01.19.06. 
Contratante: Secretaria de Educação.  Contratado A J Serviços de Construção EIRELI - ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.673.031/0001-15. Objeto: locação de veículos destinados ao 
transporte escolar junto a Secretaria de Educação do Município de Penaforte – CE: Dotação 
Orçamentária: nº 1301.12.361.0014.2.030 - 1301.12.361.0014.2.031 – 1301.12.361.0036.2.036 – 
natureza da despesa 33.90.39.00. Modalidade: Pregão Presencial PP002/2020-SME. 
Fundamentação Legal: Lei Federal N° 8.666/93 – Lei Federal N° 10.520/02.  Valor: R$ 702.270,00 
(setecentos e dois mil duzentos e setenta reais). Prazos: 09/02/2022 à 31/12/2022. Foro: Comarca 
de Penaforte-CE. Signatários: Mirtane de Cássia Jorge Pereira, portador(a) do CPF nº 
779.572.703-44 - Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação – Francisco Benedito da 
Silva Júnior, portador (a) do CPF/MF nº 017.799.043-04. Penaforte-CE, 09 de fevereiro de 2022.

SG DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO LTDA.
CNPJ.: 18.519.733/0001-00 

Torna público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos - SEAMP 
a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS NO LOTEAMENTO ÀS MARGENS DA CE-040 – SETOR D – QUADRA 
D09 – LOTES 17A, 17B, 18A, 18B, 19A, 20A, 21A, 21B, 22A, 22B, 23A, 23B, 25A, 25B, 26A, 26B, 27B,  28A, 31A, 31B, 32B, 33A, 
- localizado no município de AQUIRAZ, na RODOVIA CE 040 – km 25 – PATACAS. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEAMP.
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Consumidores 
pretendem comprar:

- Móveis e artigos de 
decoração (15,4%)

- Televisores (14,6%);

- Artigos de vestuário 
(13,5%);

- Geladeiras e 
refrigeradores (12,5%);

- Máquina de lavar 
roupa (10,8%);

- Aparelhos de 
telefonia celular e 
smartphones (10,5%);

- Calçados (8,8%); 

- Computadores e 
notebook (7,0%).
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

A cotação dos créditos de carbono do setor de combus-
tíveis, conhecidos como Cbios, disparou nas últimas se-
manas, jogando mais pressão sobre os preços da gasolina 
e do diesel no País, já que a compra obrigatória dos títulos 
tem impacto nos custos das distribuidoras dos produtos. 
Na última terça-feira (7), o preço médio do Cbio chegou a 
R$ 80,23, no sétimo pregão com cotação acima dos R$ 70. 
O valor representa uma alta de 35% em relação ao último 
pregão de 2021 e equivale a mais do que o dobro da média 
daquele ano, de R$ 39. A alta preocupa o setor de combus-
tíveis, principalmente por ocorrer em um período atípico, 
de poucas negociações. Geralmente, os preços tendem a 
subir no fim do ano, quando as distribuidoras correm ao 
mercado para comprar os títulos que faltam para cumprir 
suas cotas anuais.

O programa prevê que distribuidoras de combustíveis 
comprem certificados para compensar a emissão de po-
luentes no consumo dos produtos. O objetivo é transferir 
recursos da venda de combustíveis fósseis para a produção 
de energia renovável, barateando seu custo e incentivan-
do o consumo. Os Cbios começaram a ser negociados em 
2020, em um momento conturbado após o início da pande-
mia e em meio a um embate entre o setor de combustíveis e 
os produtores de etanol e biodiesel, que são os vendedores 
dos títulos. Com a queda no consumo, o governo chegou a 
reduzir as metas logo no primeiro ano do programa.

Novo gatilho para combustíveis

Positivo. 2021 foi o quinto ano consecutivo de resultados positivos para o volume de vendas no 
varejo. O resultado foi bem próximo dos dois anos anteriores, que registraram alta de 1,2% (2020) 
e de 1,8% (2019). O último ano a acumular perdas em relação ao ano anterior foi 2016 (-6,2%).

O ano começou difícil para 
o brasileiro, que segue pres-
sionado pela alta da inflação. 
Os alimentos, por exemplo, 
seguem em alta e pressionam 
a inflação oficial do Brasil, 
medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que fechou 
janeiro de 2022 com aumen-
to de 0,54%, divulgou nessa 
quarta-feira (9/2) o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Este é o maior resultado para 
o mês em seis anos. Isso quer 
dizer que desde janeiro de 2016 
(1,27%), quando a economia 
do país atravessava período de 
recessão, o índice não fecha-
va o mês tão alto. A variação 
de 0,54% veio em linha com 
as expectativas do mercado fi-
nanceiro. Analistas consultados 
pela agência Bloomberg proje-
tavam taxa de 0,55%.

O resultado até sinaliza 
uma desaceleração frente a 
dezembro de 2021, quando o 
avanço havia sido de 0,73%, 
mas o IPCA segue em dois 
dígitos no acumulado de 12 
meses. A alta acumulada até 
janeiro chegou a 10,38%. É 
a maior desde novembro de 
2021 (10,74%). No recorte de 
12 meses até janeiro, trata-se 
da taxa mais elevada desde 
2016 (10,71%). O IPCA está 
distante da meta de inflação 
perseguida pelo Banco Cen-
tral, que é de 3,50%. O teto é 
de 5%. Por isso, para tentar 

conter a inflação, o BC vem 
subindo a taxa básica de ju-
ros, que alcançou 10,75% se-
gundo dados divulgados pelo 
Comitê de Política Monetária 
(Copom), divulgado na se-
mana passada. 

Alimentos
Oito dos nove grupos de 

produtos e serviços pesqui-
sados pelo IBGE tiveram alta 
de preços em janeiro, im-
pulsionados, principalmente 
pelo segmento de alimen-
tação e bebidas (1,11%). O 
grupo teve o maior impacto 
no índice do mês (0,23 pon-
to percentual). “Produtos in 
natura têm o clima com um 
dos principais fatores para 
determinação da quantidade 
produzida e ofertada. Esses 
fatores climáticos acabam 
influenciando a quantidade e 

até a qualidade dos produtos”, 
disse André Filipe Almeida, 
analista da pesquisa do IBGE 
ao comentar que a alta dos 
alimentos pode ser associada 
aos eventos climáticos.

Em alimentação e bebi-
das, os principais destaques 
foram carnes (1,32%) e fru-
tas (3,40%), que, embora 
tenham desacelerado em 
relação ao mês anterior, ti-
veram os maiores impactos 
no grupo. Além disso, tam-
bém subiram os preços do 
café moído (4,75%), cenoura 
(27,64%), cebola (12,43%), 
batata-inglesa (9,65%) e to-
mate (6,21%). Já os principais 
recuos no grupo foram regis-
trados por arroz (-2,66%), 
frango inteiro (-0,85%) e 
frango em pedaços (-0,71%). 
Ainda segundo o IBGE, a 
desaceleração do IPCA de 

dezembro para janeiro (de 
0,73% para 0,54%) foi puxa-
da pelo grupo dos transpor-
tes, que recuou 0,11%.

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) 
cresceu 0,67% em janeiro, fi-
cando abaixo do mês anterior 
(0,73%), mas a maior maior 
variação para o mês desde 
2016. A alta foi de 1,51%. Nos 
últimos 12 meses, o indicador 
acumula elevação de 10,60% e 
ficou acima dos 10,16% obser-
vados no período imediata-
mente anterior. Em janeiro de 
2021, a taxa alcançou 0,27%. 
Os preços dos produtos ali-
mentícios subiram 0,76% em 
dezembro, indo para 1,08% 
em janeiro. Os não alimentí-
cios tiveram alta menos inten-
sa que a do mês anterior e sa-
íram de 0,72% em dezembro 
para 0,54% em janeiro.

FOTO FOLHAPRESS

Em alimentação e bebidas, principais destaques foram aumentos da carne (1,32%), frutas (3,40%), café moído (4,75%) e cenoura (27,64%)

Inflação firme
A inflação de janeiro foi 

de 0,73% aqui na Região 
Metropolitana de Fortaleza 
(RMF), 0,18% acima da 
taxa de 0,55% de dezem-
bro. Nos últimos 12 meses, 
o IPCA acumula alta de 
11,03%, acima dos 10,63% 
observados nos 12 meses 
imediatamente anteriores, 
diz o IBGE. Em janeiro de 
2021, a variação mensal foi 
de 0,36%. Todos os grupos 
de produtos e serviços 
pesquisados tiveram alta em 
janeiro. A maior variação 
veio de artigos de residência 
(1,51%), que acelerou em 
relação a dezembro (1,47%). 

Comércio cai
No mês de dezembro de 

2021, o volume de vendas 
do comércio varejista cea-
rense recuou 1,7%, na série 
com ajuste sazonal, após va-
riar 1,1% em novembro. Na 
série sem ajuste, o comércio 
varejista teve queda de 8,9% 
frente a dezembro de 2020, 
a sexta taxa negativa conse-
cutiva. Segundo o IBGE, no 
acumulado no ano, o varejo 
caiu 3,3%. Por sua vez, no 
acumulado nos últimos 12 
meses, houve retração mais 
forte, de -2% em novembro 
para -3,3% em dezembro, 
seguindo na redução no 
ritmo das vendas.

Cara construção
O Índice Nacional da 

Construção Civil subiu 
1,58% em janeiro, no Ceará, 
1,26% acima de dezembro 
de 2021 (0,32%), diz o IBGE. 
Nos últimos 12 meses, a 
variação é de 17,58%, re-
sultado abaixo dos 18% re-
gistrados nos doze meses 
imediatamente anteriores. 
Em janeiro de 2021 o índice 
foi 1,94%. O custo nacional 
da construção por metro 
quadrado no Ceará, que fe-
chou 2021 em R$ 1.395,35, 
passou em janeiro para R$ 
1.417,43, sendo R$ 893,32 
relativos aos materiais e R$ 
524,11 à mão de obra.

Sem crise
De acordo com levan-

tamento elaborado pela 
Abrasce, o setor de sho-
pping centers faturou R$ 
159,2 bilhões em 2021, uma 
alta de 23,6% em relação a 
2020 (R$ 128,8 bi). O dado 
mostra a recuperação dos 
shoppings ao longo de 2021, 
período ainda marcado por 
restrições de funcionamento 
e retomada gradual da ativi-
dade econômica no País. Por 
regiões, o faturamento em 
2021, sobre 2020, foi maior 
no Norte (29,4%), seguido de 
Nordeste (25,8%), Sudeste 
(24,9%), Centro-Oeste 
(21,4%) e Sul (15,1%).

Para CNC, inflação alta travou vendas em 2021  
A deterioração das condições de consumo impactou 
mais o comércio negativamente do que a covid-19 
em 2021, segundo análise da CNC, com base na 
Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de dezembro 
último. Mesmo repassando apenas menos da me-
tade da inflação ao consumidor final, o setor não 
conseguiu apresentar crescimento superior a 2% 
(1,4%) pela sexta vez em sete anos. Para a entidade, 
o desemprego elevado e as taxas de juros em ace-
leração certamente contribuíram para o resultado 
de 2021; no entanto, o declínio das condições de 
consumo teve o maior impacto nas vendas.

Telefonia: Cade aprova destino fatiado da Oi   
A operação de com-
pra da Oi Móvel 
pelas rivais TIM, 
Vivo e Claro foi 
aprovada, ontem, 
pelo Tribunal do 
Cade (Conselho 
Administrativo de 
Defesa Econômi-
ca). O julgamento 

terminou empatado em 3 a 3. O presidente do Cade, 
Alexandre Cordeiro Macedo, acabou dando o voto do 
desempate em favor da operação. Simples assim.

IBGE: inflação aumenta 0,54% 
em janeiro; a maior em 6 anos
Desde janeiro de 2016 (1,27%), quando a economia do país 
atravessava período de recessão, o índice não fechava o mês em alta

CATU LAKE RESIDENCE & SPA
CNPJ: 15.251.162/0001-70

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e Recursos 
Hídricos a Autorização Ambiental para Limpeza do espelho d’água, Retirada de algas e Desas-
soreamento em leito seco na Marg. Esquerda da Rodovia CE-040, S/N, Arroz Bravo no Município 
Aquiraz, estado do Ceará, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimen-
to das exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental.

Prefeitura Municipal de Quixadá - A Secretaria da Educação do Município de Quixadá/CE, neste 
ato representada pela Secretária / Ordenadora de Despesas, a Sra. Verúzia Jardim de Queiroz, no 
uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de revisão do Edital, que tem por 
objeto a contratação de serviço de locação de veículo tipo ônibus destinado ao transporte de alunos 
do ensino técnico e universitário da rede federal de ensino – CAMPUS Quixadá, resolve REVOGAR 
o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 08.009/2022-PE, à luz do Art. 49, “caput”, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE. Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 2020.11.05.01SMS 
- Tomada de Preços Nº 2020/013SMS. Contratante: Secretaria de Saúde. Contratada: CONDESTE 
– Construtora Nordeste Eireli - EPP. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
construção de UBS Tipo 1, no Bairro Residencial Raquel de Queiroz. O prazo de vigência do Con-
trato Original será prorrogado pelo período de 12 (doze) meses a partir de 06/11/2021. Assinatura: 
03/12/2021. Signatária/Contratante: Benedita de Oliveira, Secretária.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urba-
no, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário, torna público o 
extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 2020.037.01SEDUMA, resultante do Pregão Eletrônico 
nº 2020/037DUG - Contratado: DB Locação de Veículos Eireli-ME. Objeto: Locação de máquinas 
pesadas, equipamentos e caminhões diversos, destinados a atender as diversas unidades gestoras 
do município. O presente Termo Aditivo tem por objeto proceder acréscimo de 25% ao quantitativo 
do item 01. Data da assinatura: 13/12/2021.

Pedro Victor Pimentel Azevedo, CPF: 032.075.183-03 – Toma público que requereu à Autarquia 
Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim – AMAQUI a Licença Ambiental Única – LAU, para a 
construção de uma residência unifamiliar localizada na rua Luis Alves Ferreira, n° 04, bairro Edmil-
son Correia de Vasconcelos no município de Quixeramobim. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Gilliard Saldanha Vasconcelos, CPF: 038.976.933-99 – Toma público que requereu à Autarquia 
Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim – AMAQUI a Licença Ambiental Única – LAU, para 
a construção de uma residência unifamiliar localizada na rua Paulo Afonso Sirino, n° 324, bairro 
Antônio Cisnando no município de Quixeramobim. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da comissão permanente de licita-
ção, torna público, que fará realizar licitação de Concorrência Pública nº 001/2022-CP, cujo objeto: 
Contratação de serviços técnicos profissionais em contabilidade aplicada ao setor público, com 
natureza técnica e singular, com comprovada notória especialização em favor da contratante, na 
modalidade de assessoria e consultoria técnica presencial especializada e a distância, junto a di-
versas secretarias do município, tipo Técnica e Preço, com data de abertura marcada para o dia 
30/03/2022, às 08:30h, na sala da comissão de licitação, situada na Rua Francisca Alves Morais 
S/N, Gerência 1° Andar, Icó/CE. Michelle Roque Guedes.

Pelo presente edital o SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA 
PORTUÁRIA NOS TERMINAIS PÚBLICOS, PRIVADOS E RETROPORTOS DO ESTADO DO 
CEARÁ, inscrito no C.N.P.J. Nº 07.339.211/0001-00, com sede a Av. Vicente de Castro, 6920, 
CEP.: 60.180-410, Cais do Porto, Fortaleza-CE, com base territorial no Estado do Ceará, por in-
termédio de seu presidente abaixo assinado, convoca os trabalhadores portuários, pertencentes 
a categoria profissional diferenciada, TPA’s – trabalhadores portuários avulsos e trabalhadores 
celetistas, com ou sem vinculo de emprego, que exerçam sua funções laborais na base territorial 
do Estado do Ceará, sócios e não sócios, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
que se realizará na seguinte data e local: Dia 19 de fevereiro de 2022 [sábado], em Fortaleza-
-CE. – às 07:00 em primeira convocação e às 07:30 em segunda convocação, em sua sede 
própria, na Avenida Vicente de Castro, 6920, Cais do Porto, CEP.: 60.180-410. Oportunidade 
em que será apresentada, discutida e votada a seguinte Ordem do Dia: A-) Renovação de Acordo 
Coletivo de Trabalho com o Operadora Portuária Brandão Filhos Fortship Agência Marítima Ltda.; 
B-) Autorização à diretoria executiva para, promover a negociação e firmar acordo coletivo de tra-
balho – função Portuário Sinaleiro. Fortaleza, 09 de fevereiro de 2022. José Ribamar dos Santos 
Filho-DIRETOR PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ - EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO n.º 2022.02.04.1. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de Icó, em cumprimento do Termo de Homologação e Ratificação procedido 
pelo(s) Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de Icó, o Sr. Fernando Alexandre 
Leite Guimarães Nunes, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de 
Licitação n.º 2022.02.04.1. Objeto:Consultoria técnica profissional especializada essencial 
aos serviços de contabilidade da Câmara Municipal de Icó CE. Favorecida:A CABRAL DE 
OLIVEIRA NETO - ME. Valores: R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, totalizando o valor 
de 88.000,00 (oitenta e oito mil reais). Fundamento Legal:Inciso II, do artigo 25 c/c com o 
inciso III, do artigo 13 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como nos §§ 1º e 2º do artigo 25 
do Decreto-Lei nº 9.295/46 (incluído pela Lei 14.039/20). Declaração de Inexigibilidade de 
Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e Ratificada pelo Ordenador de 
Despesas da Câmara Municipal de Icó. Data: 07 de fevereiro de 2022.

RUBEM MORAIS  DE LIMA
CPF: 334.816.952-68

Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Previa 
(LP) e Licença de Instalação (LI) para a construção de 01 (UMA) unidade residencial unifamiliar 
que será construída no AZUR Condomínio Lago, sito à Rua Eusébio de Queiroz, 4065, Rua 01, 
Lote 04 da Quadra F, Eusébio/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

CONCESSÃO REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL N° 120/2020
A 3R FAZENDA BELÉM S.A., CNPJ 36.093.991/0001-41. Torna público que recebeu da 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Regularização da Licença de Operação 
N° 38/2022 -DICOP, para o Aterro de Resíduos Industriais Perigosos – ARIP da 3R FAZENDA BELÉM 
S/A, localizado na Fazenda Olho D’Água, na margem direita da BR 304, dentro do Campo de Produção 
de Petróleo da Fazenda Belém, próximo ao poço FZB-188, com área de 62.500 metros quadrado, 
no Município de Aracati, Estado do Ceará, com validade até 27/01/2026. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

CONCESSÃO REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL N° 120/2020
A 3R FAZENDA BELÉM S.A., CNPJ 36.093.991/0001-41. Torna público que recebeu da 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Regularização da Licença de Operação 
N° 36/2022 -DICOP, para a Exploração, Extração e Produção de Poços de Petróleo da 3R FAZENDA 
BELÉM S/A, localizada na Fazenda Belém e no Campo de Icapuí, Zona Rural, nos Municípios de 
Aracati e Icapuí, Estado do Ceará, com validade até 02/02/2026. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Infraestrutura - Resultado 
de Habilitação e data para Abertura de Propostas de Preços - Concorrência Pública Nº 
21.23.09/CP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de Pavimentação de 
Via de Acesso à Praia da Baleia no Município de Itapipoca-CE do Município de Itapipoca/
CE. Após a devida análise dos documentos de habilitação, concluiu-se que as empresas que 
atenderam a todas as exigências editalícias foram as seguintes: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA, 
inscrita no CNPJ 10.485.488/0001-48; EDMIL CONSTRUÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o 
número 03.382.356/0001-25; COPA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 02.200.917/0001-65; 
CONSTRUTORA IMPACTO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 00.611.868/0001-
28; OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
número 08.642.026/0001-45; ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o número 63.551.378/0001-01, sendo portanto declaradas HABILITADAS. Diante do 
exposto, abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da lei 8.666/93, a contar 
desta data. Findo o prazo recursal e não havendo interposição de recurso, designa-se o dia 22 de 
fevereiro de 2022, às 10h00min, para abertura e julgamento dos envelopes de propostas de preços. 
Itapipoca/CE, 09 de fevereiro de 2022. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da CPL.  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Resultado de Habilitação e da Abertura 
da Proposta de Preços - Tomada de Preços Nº 22.20.02/TP. Objeto: Contratação de Serviços 
Administrativos especializados na Orientação e Acompanhamento do Controle Interno, 
Exclusivamente nas Áreas de Almoxarifado, Doações, Bens Permanentes e Controle de 
Frota de Veículos, com disponibilização de Sistema Informatizado, Modularizado e Integrado, 
em conformidade com as normas Técnicas dos Órgãos de Controle Externo, destinados à 
Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE. Após abertura do envelope de habilitação e tendo a Comissão 
de Licitação e a única licitante presente rubricado e analisado toda a documentação apresentada, 
procedeu-se a sua análise e julgamento, tendo a licitante P & C CONTABILIDADE LTDA, CNPJ: 
10.606.871/0001-07 sido declarada HABILITADA. Em seguida, deu-se início a abertura e análise 
da Proposta de Preços da única participante do certame, e chegou-se ao seguinte resultado: 
PROPOSTA(S) CLASSIFICADA(S): P & C CONTABILIDADE LTDA, CNPJ: 10.606.871/0001-
07, que apresentou o valor de global de R$ 205.500,00 (duzentos e cinco mil e quinhentos reais), 
sendo assim consagrada vencedora, uma vez que foi a única licitante a participar do certame. Fica 
informa que a única licitante a participar do certame renunciou ao prazo recursal em razão do 
julgamento da habilitação e do julgamento da proposta de preços. Itapipoca/CE, 09 de fevereiro 
de 2022. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da CPL. 

Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA a Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI) para construção de residência unifamiliar localizada na Rod. 4º 
Anel Viário Km 18 - Terras Alphaville Residencial 1 - Quadra Q2 Lote 14 - Bairro Cidade Alpha, no 
Município de Eusébio/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

FRANCISCA MAKCINDY SILVEIRA HOLANDA 
CPF: 080.392.283-36

Eu, NATHALIA COSTA LIMA DE MORAIS CORREIA, residente e domiciliada em 
Fortaleza-Ceará, venho tornar público que requeri à Autarquia Municipal de Meio Am-
biente – AMMA a Licença Previa (LP) e Licença de Instalação (LI) para a construção de 
02 (duas) unidades residenciais unifamiliares que serão construídas na Rua Maranhão, 
nos terrenos I e J, em parte dos lotes 10 ao 13 da quadra 04, no Bairro Parque Hawai, 
Eusébio-Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

Eu, PAULO WEYDSON DIAS MAGALHÃES FILHO, residente e domiciliado em Forta-
leza-Ceará, venho tornar público que requeri à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – 
AMMA a Licença Previa (LP) e Licença de Instalação (LI) para a construção de 04 (quatro) 
unidades residenciais unifamiliares que serão construídas na Rua Maranhão, nos terrenos 
E, F, G e H, em parte dos lotes 01 ao 04 e 10 ao 13 da quadra 04, no Bairro Parque Hawai, 
Eusébio-Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA – torna público o resultado da abertura 
das propostas de preços – Tomada de Preços n.º 2021112301-SEIN, cujo objeto é a Construção 
de 2 (duas) passagens molhadas, a 1º na sede e a 2º no sítio cachoeira no município de 
Jaguaretama-CE, conforme projeto. A comissão de Licitação torna publico o resultado de 
julgamento das propostas de preços, após critério editalicío menor preço global chegou-se ao 
seguinte resultado, empresa vencedora: LOPES CALISTO E CALISTO LTDA, valor total de R$ 
527.090,30 (quinhentos vinte sete mil, noventa reais e trinta centavos), a partir da publicação deste 
aviso, fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, Alínea b, da Lei 8.666/93, maiores 
informações tel. 88 3576-1305 email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, Jaguaretama-CE, 09 de 
Fevereiro de 2022 - Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente da CPL.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 4
97

1-
B8

72
-7

2F
3-

E0
A2

.



11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022

Contratação. O Flamengo anunciou a contratação do zagueiro Fabrício Bruno,  ex-Bragantino, na manhã 
desta quarta-feira (9). É o segundo reforço do Rubro-Negro na temporada, após a chegada do atacante 
Marinho. O jogador de 25 anos e 1.92 m será apresentado oficialmente pelo clube na tarde de hoje.ESPORTES

FOTO  RODRIGO COCA/AGÊNCIA CORINTHIANS

Erivelto        
Este nome tem uma trajetória de vida marcada pelo su-

cesso. Ele é jornalista publicitário, marqueteiro, cientista po-
lítico, professor e escritor. Exerceu o jornalismo poir mais de 
15 anos e é doutorado em ciência política pela universidade 
de Palos de La Frontera em Anadalucia na Espanha. eriveltoé 
o secretário de comunicação da cidade de Maracanaú muito 
bem dirigida pelo meu amigo Roberto Pessoa.

Uma frase
Esta eu tirei do artigo que Mauricio Cesar Lopes 

escreveu aqui em O Estado. Vejamos: Cada um faz o que 
quer, mesmo que não saiba o que está fazendo.

O nome certo       
No tópico que escrevi sobre o dr. Álvaro, o nome de e 

é Francisco Alvaro Andrade Neto.

50 anos
Os 50 anos de Gony Arruda foram comemorados no 

final de semana que passou e ele sentiu como é querido 
por que foram muitos os cumprimentos formais.

3 extrações
A Loteria dos Sonhos a cada dia chega mais perto do 

apostador. Agora são 3 as extrações diárias.

É regra
Em mesa de bar que tem candi-

dato, quem paga tudo é o candidato.

Pra tudo na vida
Na dúvida, não ultrapasse.

Mula do Ciço
Quem é pior, o mala ou o Ciço...

Relovar
Releve. Deixe por menos. Mini-

mize. Muitas vezes um rcuo pode 
significar um avanço.

MERECEDORES Já disse aqui e repito que em time que está 
ganhando não se mexe. Meus amigos Jardson Cruz e Meton César 
foram reconduzidos para mais um mandato a frente do Náutico e 
já anunciam grandes mudanças. Os dois estão hoje na coluna.

Até o momento, mesmo com reclamações por parte da torcida,  o elenco da equipe está contando com 30 atletas 

TVC

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

O  TVC Esporte Clube que a TV Ceará leva ao ar todo 
domingo continua cada vez melhor. A descontração de 
sua bancada torna este noticioso mais leve e solto, sem 
formalidade e sempre levando notícias de primeira.

REUNIÃO O prefeito de Maracanaú, 
Roberto Pessoa, participou de reunião na 
semana passada com o superintendente 
da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste - Sudene, general Carlos 
César Araújo Lima. A principal pauta da 
reunião foi a concessão de incentivos 

fiscais por parte da Sudene, com a redução do Imposto de Renda, para 
as empresas que se instalarem em Maracanaú. O Prefeito convidou o 
Superintendente para reunião com os empresários interessados em in-
vestir na Cidade, para promover a geração de emprego e renda. A co-
mitiva da Prefeitura contou com a presença do secretário de Educação, 
George Valentim, secretário especial de Parcerias e Concessões, Pedro 
Matos, e do diretor de projetos André Siqueira. Por parte da Sudene, 
estava presente o diretor de planejamento Raimundo Gomes de Matos. 
Luta pelo Ceará - Roberto Pessoa pediu apoio ao Ceará, por parte do general 
Carlos César, na disputa judicial entre o Estado e o Piauí, que tramita no STF, 
desde 2011. O Ceará pode perder 2.821 km² de área, o que afetaria 14 cida-
des, cerca de 245 mil cearenses, sendo que 6 cidades da Serra da Ibiapaba 
passariam completamente para o Piauí, sendo elas São Benedito, Croatá, 
Ibiapina, Carnaubal, Guaraciaba do Norte e Poranga. “Além do prejuízo 
econômico para o Ceará, tem a questão cultural. São cidades e pessoas que 
se identificam como cearenses”, reforçou Roberto Pessoa. O Prefeito solicitou 
ainda que Tianguá receba uma cidade-polo para aumentar a capilaridade 
das políticas de desenvolvimento regional neste Município e cidades vizinhas.

VITORIOSOS Gomes Farias um locutor esportivo que está 
sempre inovando q o ex-prefeito Roberto Claudio, muito cotado 
para ser o candidato a governador pela coligação PDT/PT.

FLÁVIA Uma cea-
rense que é destaque 
no futsal. Flávia é o 
nome dela.

Mais informações de Silvio Carlos: 
e-mail: promoviltda@yahoo.com.br

Ainda em busca de um 
substituto ao demitido Syl-
vinho, a diretoria do Co-
rinthians não planeja qual-
quer investida no mercado 
da bola de olho em reforços 
antes de acertar com um 
novo treinador. Interna-
mente, o pensamento é de 
que o elenco é qualificado 
para a disputa da Copa Li-
bertadores e, ao menos que 
o futuro comandante con-
vença a cúpula do futebol 
de que novas peças são ne-
cessárias, o Corinthians não 
fará novas contratações.

Na última janela de 
transferências, embora o 
foco da diretoria estivesse 
na busca por um centroa-
vante de peso e com reno-
me no cenário internacio-
nal, o Corinthians acertou 
com o volante Paulinho, o 
zagueiro Robson Bambu, o 
lateral Bruno Melo e o go-
leiro Ivan.

Atualmente, o elenco con-
ta com 30 atletas, quantida-
de considerada ideal para 
os desafios que aguardam o 
clube ao longo desta tempo-
rada. A torcida faz reclama-
ções, no entanto, quanto à 
posição de primeiro volante, 
por exemplo, sobretudo após 
o adeus de Gabriel, acertado 
com o Internacional.

Ainda assim, o Corin-
thians conta com Xavier, 
Roni, Du Queiroz e Cantillo 
para a posição. Se for o caso, 
os meias Giuliano e Renato 
também podem atuar por 

aquela faixa do campo, as-
sim como o lateral-esquerdo 
Bruno Melo.

A posição de maior carên-
cia é mesmo a de centroa-
vante. O especialista na fun-
ção é Jô, que apenas não tem 
concorrência interna porque 
a diretoria não encontrou 
um camisa 9 que atendesse 
os requisitos do departa-
mento de marketing, apesar 
das conversas com Edinson 
Cavani, Luis Suárez e Diego 
Costa.

Depois das chegadas de 
Giuliano, Renato Augusto, 
Willian e Roger Guedes, a 
diretoria passou a ver o elen-

co com totais condições de 
ser competitivo no cenário 
nacional. Por isso, pelo me-
nos no que depender da ava-
liação interna, o clube não 
vai em busca de reforços.

Pesa na decisão o fato de 
o time possuir apenas mais 
uma vaga na lista de inscri-
tos do Campeonato Paulista, 
que ainda não conta com o 
zagueiro Robson Bambu. 
Pela competição, o Corin-
thians enfrentará o Mirassol 
às 21h30 desta quinta-feira 
(10), em casa.

A provável escalação co-
rintiana para a partida tem 
Cássio; Fagner, João Victor, 

Gil e Lucas Piton; Cantillo, 
Renato Augusto e Paulinho; 
Willian, Róger Guedes e Jô. 
O time alvinegro seguirá sob 
comando do interino Fer-
nando Lázaro, que estreou 
com vitória sobre o Ituano 
por 3 a 2.

Assim que fechar a con-
tratação de treinador, a cú-
pula corintiana sentará com 
a nova comissão técnica para 
ouvir as demandas. O clube 
não descarta fazer uma ou-
tra investida caso o futuro 
comandante peça reforços, 
mas o elenco dificilmente 
sofrerá grandes mudanças 
no curto e médio prazo.

Após demissão de Sylvinho, 
Timão não planeja reforços
Estando em busca de um novo treinador, o clube alvinegro paulista 
não planeja contratações de reforços com a chegada do novo treinador 

CERÂMICA ASSUNÇÃO LTDA. – CNPJ Nº 35.093.301/0001-91
Torna público que requereu a SEAMP - Aquiraz LICENÇA PRÉVIA e LICENÇA MI-
NERAL para EXTRAÇÃO DE AREIA E ARGILA, localizada na Estrada Telha/Tapuio, 
Fazenda Telha, s/n°, Distrito de João de Castro, Aquiraz, Estado do Ceará. CEP: 
61.700-000, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento 
das exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na SEAMP.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 2022.02.08.02- PE A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA 
– CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalida-
de PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2022.02.08.02- PE, do tipo MENOR PREÇO tendo 
como OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS A FROTA OFICIAL E VEÍCULOS 
LOCADOS NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, o edital está disponível no 
endereço eletrônico: www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br, com o prazo de cadastramento das propos-
tas até o dia 23 de Fevereiro de 2022 as 08:00min, abertura das propostas as 08:15min e a fase 
da disputa de lances as 09:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), o qual encontra-se na íntegra na Sede 
da Comissão, CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– 
Acopiara - Ceará. Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h e através 
do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Acopiara, Estado do Ceará torna público que no período de 11 DE FEVEREIRO 
DE 2022 A 03 DE MARÇO DE 2022, das 08h às 12h, na Sede da Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social, localizada na Rua José Paulino, nº 215, Centro - Acopiara - Ceará - CEP 
63.560-000 estará sendo recebida a documentação para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DE 
INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE ACOPIARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Modalidade: Credenciamento. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão 
Permanente de Licitação, situada a Avenida José Marques Filho, 600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. 
Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site https://www.
tce.ce.gov.br/licitacoes. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - AVISO DE LICITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.03 - A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que no próximo dia 28 DE FEVEREIRO DE 2022, às 09h00min, estará realizando licitação, na moda-
lidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado sob o nº 
2022.02.08.03, com fins para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FRANCISCO UCHOA 
DE ALBUQUERQUE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA CÍVICO-MILITAR, LOCALIZADA 
NA VILA ESPERANÇA, DE INTERESSE DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACO-
PIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, 
o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida 
José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. Maiores informações no endereço citado, no 
horário de 08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. A Comissão. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE TERMO DE ADJU-
DICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.24.01 A COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ torna público, 
para conhecimento dos interessados o Aviso de Adjudicação e Homologação. Modalidade: TO-
MADA DE PREÇOS Nº 2021.11.24.01. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU-
TAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO 
MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO DO EDITAL. EMPRESA VENCEDORA: ARAÚJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRE-
LI-ME, com o valor global de R$ 1.099.321,09 (HUM MILHÃO NOVENTA E NOVE MIL TREZEN-
TOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS) para a Secretaria de Infraestrutura. Conforme 
Relatório de Julgamento anexado aos autos. Adjudico e Homologo a Licitação na forma da Lei nº 
8.666/93. ─ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – RESULTADO 
DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 2712.01/2021. O 
Município de Santana do Acaraú/CE, através da comissão permanente de licitação, em conformidade 
com a lei federal n0 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público aos interessados 
na TOMADA DE PREÇOS Nº 2712.01/2021, que após análise das propostas de preços das empre-
sas HABILITADA(S) na TOMADA DE PREÇOS em epigrafe, cujo o objeto é SERVIÇO DE COM-
PLEMENTAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE 
OBRA PARA INSTALAÇÃO DO RAIO ETAPA 02 NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, 
CONFORME PROJETO BÁSICO, e considerando ainda, o relatório técnico datado de 09 de feve-
reiro de 2022, que julgou desclassificada a proposta de preços da F. AIRTON VICTOR ME, CNT – 
CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI e PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI por não 
está condizente com os aspectos técnicos e formais exigidos no edital, sendo as empresas OMEGA 
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, D A L MACIEL LOCACAO DE VEICULOS EIRELI, MAREA 
LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA e MANDA-
CARU CONSTRUÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA declaradas classificadas por cumprirem todos 
os critérios e exigências definidos no edital. Isto posto, a comissão permanente de licitação declara 
vencedora a empresa D A L MACIEL LOCACAO DE VEICULOS EIRELI, com o valor global de R$ 
443.430,65 (Quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e cinco 
centavos), por apresentar a proposta mais vantajosa e cumprir todos os critérios e exigências defini-
dos no edital. Os interessados, querendo, terão vista dos autos. Fica, portanto, aberto o prazo recursal 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. À comissão. Santana do Acaraú/CE, 10 
de fevereiro de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento Presidente da CPL 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – PUBLICAÇÃO DA ABERTURA 
DA PROPOSTA DE PREÇO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 003/2021- CP – A Comissão Per-
manente de Licitação de Choró/Ce., comunica aos interessados que no próximo dia 15 de Fevereiro 
de 2022, às 10:00hs, estará abrindo a proposta de preço da empresa declara habilitada, da licita-
ção na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021- CP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA 
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE., conforme observação nas disposições 
contidas na Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.93, e suas alterações posteriores. Choró - CE, 09 de 
Fevereiro de 2022. ANA PAULA ESTEVÃO SILVA - Presidente da CPL.

SINDICATO DOS ARRUMADORES DE FORTALEZA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO.  Ficam con-
vocados os associados deste Sindicato, no pleno gozo de seus direitos sociais para participarem 
da Assembleia Geral Ordinária que se realizará em sua sede social, na Rua Frei Mansueto, 151, 
Meireles, nesta cidade, em primeira convocação, às 17:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2022, para 
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Previsão Orçamentária para o Exercício de 2022 e 
2) Apresentação pela Diretória das medidas já adotadas para Redução das Despesas da Enti-
dade. Em caso de não haver “quorum” para instalação dos trabalhos em primeira convocação, a As-
sembleia será realizada 30 (trinta) minutos após, em segunda convocação, com qualquer número de 
associados presentes. Fortaleza, 10 de fevereiro de 2022. Raimundo Nonato da Silva. Presidente.

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE MONDUBIM
Rua Benjamim Brasil, 340, Mondubim - CEP 60711-442

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9384 - JOÃO GABRIEL ROCHA DUARTE DE MENEZES E GLEICY KELLE PEREIRA TORRES
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. La-
vrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 09 de Fevereiro de 2022
FERNANDA MARIA ALVES GOMES

OFICIALA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARA. Comarca de Fortaleza 38.ª Vara Cível (SEJUD 1° Grau) 
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, 220, Edson Queiroz - CEP 60811-690, Fone: (85)3492-
8483, Fortaleza-CE - E-mail: focv38@tjce.jus.brFortaleza. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE * DIAS). 
Processo nº: 0169140-26.2019.8.06.0001. Apensos: Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: 
Adjudicação Compulsória. Requerente: Edilma Maria Alves Rangel. Requerido: Construtora Lm 
Ltda. Valor da Causa: R$ 40.000,00. A Dra. ROBERTA PONTE MARQUES MAIA, Juíza de Direito da 
38.ª Vara Cível (SEJUD 1° Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, FAZ SABER aos que o 
presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de EDILMA MARIA 
ALVES RANGEL, brasileira, solteira, aposentada, CPF no 061.161.913-04, residente e domiciliada na Rua 
Valdetário Mota, no 1122, Apto. 402, Bloco C, Fortaleza-CE, foi proposta uma Ação de Adjudicação 
Compulsória, em face de CONSTRUTORA LM LTDA., a qual se encontra em lugar incerto e não sabido. Por 
isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual fica CITADA CONSTRUTORA LM LTDA., inscrita no 
CNPJ no 11.688.512/0001-09, com último endereço conhecido como sendo Av. Dom Luís, n° 500, Meireles, 
Fortaleza-CE, por seu representante legal, acerca da presente ação, para, querendo, apresentar 
contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, por força do despacho a seguir transcrito: “Em conclusão, cite-
se por edital, observando os requisitos do art. 257 do CPC/2015, com prazo de trinta dias da primeira 
publicação, com a advertência de que, caso silente, ser-lhe-á indicado curador especial.”, com a advertência 
de que, não havendo contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 
petição inicial, assim como será nomeado Curador Especial. CUMPRA-SE. Fortaleza/CE., em 19 de abril de 
2021. ROBERTA PONTE MARQUES MAIA – Juíza de Direito

CARTÓRIO JEREISSATI
RUA MAJOR FACUNDO, 709, CENTRO, FONE: 3231.23.53

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339032- Luiz Chagas de Carvalho Filho e Fatima Maria Pinto de Sousa;
339033- Juan Carlos Chavez Fernandez e Beatriz Maria das Neves Dias;
339034- Inacio Baldoino de Barros Neto e Gleiciane Monteiro Peixoto;
339035- Carlos Eduardo de Lima Bernardo e Larissa Maria Campina Fernandes;
339036- Antonio Eduardo Queiroz da Silva e Emanuelle Campelo Silva;
339037- Dayanderson Lemos de Albuquerque e Maria Maiara da Silva Amando;
339038- Francisco Vieira da Silva Filho e Kelvilania Caetano da Cunha;
339039- Valdemar Feitosa dos Santos e Maria de Jesus Santos;
339040- Francisco Gerlandio Souza de Oliveira e Maria das Graças Moreira;
339041- Francisco Tiago Silva Nogueira e Franciene Lino da Silva.
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, 09 de Fevereiro  de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

CARTÓRIO JAIME ARARIPE
Av. Mister Hull, 4965, Antônio Bezerra - Fone: 32353301

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75456 - FRANCISCO MAGNO PINTO BASTOS e AMANDA PRISCILA BARBOSA OS-
TERNO; Edital n° 75457 - JOSÉ GUALBERTO BARBOSA e MIKAELY LIMA SOUZA; Edital n° 
75458 - LUCIANO JANUÁRIO DE ASSIS e MARIA DO SOCORRO SANTOS FERREIRA; Edital 
n° 75459 - GEOVÁ GOMES DA SILVA e RAFAELA BARBOSA DO NASCIMENTO; Edital n° 
75460 - SÁVIO ANTÔNIO ROCHA DE ARAÚJO e ANDREZA LIMA PEIXOTO; Edital n° 75461 
- MATEUS DA SILVA LIMA e SARAH CARDOSO LIMA; Edital n° 75462 - ICARO DE SOUSA 
RODRIGUES FEITOSA e SABRINA FREITAS LIMA FEITOSA; Edital n° 75463 - WENDRO 
RODRIGUES ALMADA e IRISVANIA LIMA DE SOUZA Edital n° 75464 - LUAN COELHO DE 
SOUSA e ANA GABRIELE VARELO ALBUQUERQUE; Edital n° 75465 - RAIMUNDO RENAN 
COELHO DA SILVA e ANA BEATRIZ VARELO ALBUQUERQUE; Edital n° 75466 - JEFFERSON 
PEREIRA LIMA CLEMENTE e ANA KELVIA DOMINGOS DA SILVA; Edital n° 75467 - MARCIO 
SILVA DOS SANTOS e MARIA IVANILZA RODRIGUES DE SOUZA AGUIAR;  Edital n° 75468 
- CIRO HENRIQUE LOUSADA FERREIRA e AUGUSTA CAROLINA FREITAS MOURA;
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, 09/02/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
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Em cartaz nos cinemas 
com o filme “Tô Ryca 2”, 
continuação da saga de 

Selminha Oléria - que ficou mi-
lionária do dia para noite ao re-
ceber a herança de um parente 
distante- , Samantha Schmütz 
volta a incorporar o “sonho” de 
todo brasileiro. Mas na conti-
nuação do primeiro filme, que 
levou mais de um milhão de 
espectadores nas salas, o sonho 
pode virar pesadelo. Na parte 2, 
ela é rica mas perde tudo quan-
do surge uma homônima que 
se coloca como a herdeira legí-
tima e os bens de Selminha são 
congelados. O filme conta ain-
da no elenco com Katiuscia Ca-
noro, Marcelo Mello Jr e Evelyn 
Castro. Samantha, que faz des-
de 2013 a personagem “piri-
guete” Jessica do seriado “Vai 
que Cola” no canal Multishow, 
teve uma carreira meteórica 
no teatro, estreou em novelas 
da Globo, fez sucesso com o 
personagem Juninho Play do 
“Zorra Total” e também é can-
tora e compositora. Ela comen-
ta na entrevista para o Jornal O 
ESTADO sobre as dificuldades 
econômicas na vida do brasi-
leiro, os problemas que teve na 
pandemia e outros assuntos. 

O ESTADO | Você começou 
no teatro e ficou famosa na 
dramaturgia da Globo, fazen-
do novelas. Depois estourou 
com o Juninho Play do “Zorra 
Total”. Desde quando você se 
formou na CAL (Casa de Artes 
Laranjeiras) sempre teve uma 
predileção pela comédia, ou foi 
uma descoberta e identificação 
naturais, ao longo da carreira?

SAMANTHA SCHMÜTZ 
| Não, eu fiquei conhecida pelo 

teatro. Na verdade, assim que 
eu me formei na CAL fiz muitos 
musicais, com direção de Sérgio 
Britto, Diogo Vilela, Wolf Maia, 
Daniel Herz. Participei de espetá-
culos sobre a vida do Cartola, da 
Elis Regina, Geraldo Pereira. Fui 
fazer uma participação no Sur-
to, descompromissada, e acabei 
ficando 1 ano e meio. Eu sempre 
gostei da comédia, sempre puxava 
meus personagens para o lado do 
humor. Fui ser entrevistada pelo 
Jô Soares, e o pessoal do “Zorra” 
me chamou para fazer o Juninho 
Play. Só que eu estava fazendo 
uma novela, “Pé na Jaca”. O Mau-
rício Sherman (diretor do progra-
ma na época) me tirou da novela 
para fazer o programa.

OE | Você estreou o “Tô Rica 
2”, depois de levar mais de um 
milhão de espectadores aos cine-
mas no primeiro filme. Fale um 
pouco sobre essa continuação, e 
quais as expectativas de público 
nessa retomada do cinema após 
a paralisação por causa da pan-
demia. O cinema nacional so-
brevive, apesar de tudo? O que 
acontece com a hilária Selminha 
Oléria nesse segundo filme?

SS | Sim, o cinema nacional 
sobrevive e estou muito feliz com 
essa estreia. Tô Ryca 2 está sendo 
muito bem recebido pelo público 
e é muito importante essa reto-
mada do setor audiovisual. As 
produções diminuíram drastica-
mente por conta da pandemia e 
tivemos uma perda enorme para 
a cultura do nosso país. Nesse 
segundo filme, a Selminha per-
de sua fortuna e se reinventa. 
Ela representa o nosso espírito, 
do povo brasileiro, de lutar, per-
sistir e dividir o que temos com 
os nossos. Precisamos de uma 

injeção de ânimo com tudo que 
está acontecendo neste momento 
no nosso país. Existem muitas 
Selminhas no Brasil e é isso que 
quero passar com a personagem 
de uma maneira alegre, cômica 
e muito próxima da realidade do 
trabalhador brasileiro.

OE | Das riquezas que o 
dinheiro proporciona, tem al-
gum sonho realizado ou para 
conquistar? Como você vê esse 
“jeitinho brasileiro” de querer 
se dar bem em cima dos ou-
tros? Está acabando ou aumen-
tando essa tradição de costu-
mes? Acredita na meritocracia 
nesse país onde a desigualdade 
é cada vez maior? Aqui no Bra-
sil, quem trabalha pode enri-
quecer, ou isso é pura ilusão?

SS | Meritocracia no Brasil é 
uma falácia. A igualdade de opor-
tunidades não existe no nosso país. 
Essa ideia de que você pode ter 
tudo que tem correndo atrás é um 
discurso individualista e compe-

titivo estimulado pelo capitalismo 
que pouco se preocupa como cole-
tivo. É claro que temos que ir atrás, 
mas chegar lá depende de outros 
fatores e não só da força de von-
tade. O jeitinho brasileiro é uma 
consequência das burocracias que 
enfrentamos e tem seu lado positi-
vo e negativo. Tem o lado da des-
contração, leveza e otimismo frente 
às dificuldades que enfrentamos, 
mas também tem o lado de que-
rer se dar bem na frente de outra 
pessoa. Mas essa discussão é longa 
e envolve diversas reflexões. Sobre 
meus sonhos, tive muitos realiza-
dos, estou realizando alguns agora 
como o lançamento deste filme e 
a consolidação da minha carreira 
musical. Sou muito grata por con-
quistar tantas coisas.

OE | Como você enfrentou 
esse período de pandemia com 
cinemas, teatros e casas de 
show fechados? Houve a perda 
do grande ator e comediante 
Paulo Gustavo, seu amigo e 

companheiro em diversos tra-
balhos, e você sempre se posi-
cionou nas redes sociais sobre 
a atual situação do Brasil. Exis-
te uma “luz” no fim do túnel? 
Já tem candidato a presidente 
nas eleições de 2022?

SS | O que estamos vivendo é 
um cenário dos horrores. Estamos 
enfrentando uma pandemia com 
um governo que atrasou o processo 
da vacinação e não nos representa. 
É triste e doloroso tantas perdas e 
tudo que estamos passando neste 
momento. Está sendo muito di-
fícil, mas acredito com todas as 
forças que vai passar. Precisamos 
acreditar e é isso que represento 
no meu filme: a nossa garra. Pre-
cisamos de ânimo para ver essa 
luz no fim. Já tenho meu candida-
to e espero que o brasileiro tenha 
muita sabedoria nessa eleição.

OE | Você lançou sua carreira 
musical, inclusive como compo-
sitora, e já mostrou seu enorme 
talento em shows e até apresen-
tando o programa “Samantha 
Canta” no canal Bis. Tem novos 
projetos na música? E na TV, vai 
ter nova temporada do “Vai que 
Cola”, ou algum outro projeto 
que possa adiantar?

SS | Nesta semana lanço mais 
um single - que tem referências 
do rap e da bossa nova. Assim 
como “Edifício Brasil”, quero 
trazer sempre letras que estimu-
lem a refletir. Sou fã de artistas 
que fazem isso como Elis Regina, 
Racionais, Criolo, Nação Zumbi, 
MC Carol e é isso que quero tra-
zer nos meus trabalhos.

Por Felipe Palhano

12

Um pouco de muita gente

Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022  O ESTADO                     

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

GERAL
Na última sexta-feira (4), o ator Alexandre Borges esteve em Fortaleza, na sede da CUFA Ceará, para participar da entrega de 1,5 to-
nelada de alimentos para famílias carentes, moradores da região do Barroso. Na ocasião, o artista, que estava acompanhado da equipe da 
Central Única das Favelas do Ceará e do Presidente da CUFA Nacional, Preto Zezé, conheceu os projetos que são desenvolvidos no estado.

1Tem novo gerente 
de negócios o BNB. 

Assumiu o dínamo Fer-
nando Cleirton Araújo 
de Oliveira.

2Sumiu de circulação 
Fábio Melo, o homem 

que explora as potenciali-
dades de Paracuru. Favor 
informar onde ele está. 

3Do outro lado da 
linha os olhos da 

clínica do dr. Hyder Car-
neiro a agridoce Ingrid 
Alves: “o trabalho é 
intenso e estou aqui pra 
servir os clientes que 
são muitos”. Tá certa.

4Como é amável e trata 
bem a clientela de 

uma agência lotérica da 
José Bonifácio, Wládia 
Félix um amor de jovem.

5A natureza agrade-
ce o carinho que o 

proprietário da Buteco 
Gril trata as flores, 
frutos e o verde que 
compõem o local. A 
casa fica na Avenida 
Aguanambi defronte 
a ex-AMC. Tão fácil. 
Aprendam com ele.

6José Menezes, o 
pulmão da Semace, 

brinda só com a família 
hoje o seu aniversário. 
Parabéns.

7No sábado dia 12, 
quem troca de 

idade é Noélia Alencar 
Brayner, que recebe o 
carinho da familia. Os 
parabéns da coluna!

NUMERADAS

Loja do Fortaleza é inaugurada. Ampliando o mix de lojas, foi inaugurada no RioMar Fortaleza a Leão 1918. A operação 
oferece atendimento ao sócio-torcedor, vendas de produtos oficiais e licenciados do Fortaleza Esporte Clube. Uniformes de jogos 
e uma linha casual de t-shirts e jeans são alguns dos itens encontrados na loja, localizada no Piso L1, próximo ao Mercadinho 
São Luiz. A proposta é aproximar ainda mais os torcedores do clube. Além da Leão 1918, nesse começo de ano, foram também 
inauguradas no RioMar Fortaleza a sorveteria Bacio di Latte, o Iceland e a Audi.  Somente neste primeiro trimestre de 2022, a 
expectativa é de que sejam abertas mais de 20 novas operações nos shoppings do Grupo JCPM na Capital cearense, entre 
elas: Lindt, Amaro, Samsung no RioMar Fortaleza, além de Matarello, Zinzane e Liebe, no RioMar Kennedy.

“Precisamos de uma injeção de ânimo”
A atriz Samantha Schmütz, que está de volta aos cinemas com o filme “Tô Ryca 2”, acredita na garra do brasileiro

Galeria BenficArte 
revive carnavais 
em Fortaleza desde 
a década de 30

Fotos, em preto e branco, 
do acervo de um dos maiores 
especialistas em cultura e 
memória  da cidade, o jornalista 
e historiador Nirez, compõe a 
exposição em cartaz na Galeria 
BenficArte do Shopping Benfica 
“Antigos Carnavais de Forta-
leza”. O público poderá visitar, 
gratuitamente, até dia 1º de 
março, no 1º piso e conhecer/
lembrar momentos marcantes 
da cultura fortalezense através 
das festividades mominas.

O Carnaval em Fortaleza, con-
forme pesquisas e registros em 
jornais, data de 1850 com o En-
trudo. Esse evento era caracteriza-
do por três dias que precedem a 
Quaresma, quando os brincantes 
lançavam uns nos outros: farinha, 
baldes de água, limões de cheiro, 
luvas cheias de areia etc. Com a 
repressão policial em 1854, no 
Brasil, declinou e deu espaço ao 
moderno carnaval.

O acervo em exibição apre-
senta registros de eventos que 
datam da década de 30, quando 
os desfiles de rua se intensifi-
caram na cidade. Em entrevista, 
o jornalista relata que um dos 
blocos mais antigos era o Prova 
de Fogo (1935), retratado na 
mostra. Entre os brincantes 
figuravam personalidades como 
Lauro Maia e Luiz Assunção.

No ano seguinte, surgira um 
dos blocos de Maracatu mais 
importantes de Fortaleza, em 
atividade até hoje, o Maracatu 
Az de Ouro (1936).  A exposição 
em cartaz no Shopping Benfica 
é uma homenagem ao festejo 
popular e resgate da história e 
cultura da cidade.

Querido Gony Arruda continua receben-
do os parabéns por sua entrada nos 50 anos 
de vida. Mostra o quanto é querido por 
nossa socieadade. 

Monica Arruda continua sua temporada 
nos states, curtindo ao lado da filha Daniele, 
do genro Antonio e dos netos, a cidade de 
Miami, que oferece muita novidade nesse 
momento de transição, pós pandemia. 

O Marthas Buffet localizado ao lado do 
Museu do Vaqueiro, logradouro históri-
co da cidade de Morada Nova, foi o local 
escolhido pela querida Neci Macena para 
celebrar seus 60 anos. 

Ao lado do amado Nilsenor Rubens e dos 
filhos Hevi Noeme - também aniversariante 
da temporada - e Hirwig Brigido, ela recebia 
os convidados com a simpatia e alegria que 
lhe são peculiares. 

Prestigiaram a aniversariante deputado 
estadual Antonio Granja, presidente da câ-
mara municipal de Morada Nova Marqui-
nhos Girão, advogado Cavalcante Junior 
com Ana Cristina Girão secretaria de ação 

social do municipio, como também…
Além de nomes das familias Raulino e 

Macena, foram ao evento Cláudia Nunes, 
Tereza Cristina, Idel Bezerra, publicitário 
Flayner, Josi e Nise Noivas. 

No quesito musical animaram a progra-
mação do Paraiso Tropical da Neci, contou 
com a apresentação do violonista Lucas 
Raulino, com um tango, e a animação da 
Banda Márcio Amaral e Banda. 

Abrindo os trabalhos de 2022, Doixton 
sobe aos palcos do “Beat 085”, que realizará 
sua 5º edição, no domingo (13). Considerado 
uma das grandes promessas do trap atual-
mente, o artista Doixton é natural de Forta-
leza, e entrou na cena trap em 2017 com o 
single “Dia de Baile”. 

Em quatro anos de participação na cena 
independente já soma 19 singles e oito cli-
pes. Ele assina os EPs “Filosofia do Crush” 
(2018) e “Foi Sal” (2019), e recentemente 
lançou seu EP: “D”. O novo trabalho faz 
parte do DXT, projeto dividido em 4 lança-
mentos que estarão disponíveis em breve.

Comemorando seus três aninhos, a princesa Júlia Maria, filha de 
Sandra Queiroz da Silva e José Gilmacio Teixeira da Silva

Vice-prefeito Elcio Batista com o 
aniversariante da temporada Gony Arruda

Na celebração dos seus 60 anos, Neci Macena aparece na foto com o filho Hirwig 
Brigido, do amado  Nilsenor Rubens e da filha historiadora Hevi Noeme

ENTREVISTA

FOTO DIVULGAÇÃO
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