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Expansão do Porto do 
Pecém é inaugurada

FOTO DIVULGAÇÃO / GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

O Porto do Pecém agora conta novos equipamentos: portão de acesso; outra ponte para os píeres; e um berço de atraca-
ção. Para isso, o Governo do Ceará investiu cerca de R$ 772,8 milhões nas obras. Tudo isso para aumentar a capacidade 
operacional terminal do portuário cearense, que fica localizado em São Gonçalo do Amarante. Inaugurado em 2002, o 

Porto do Pecém se caracteriza como um terminal multicargas e fonte de desenvolvimento.. ECONOMIA9

Governador Camilo Santana, acompanhado da vice-governadora Izolda Cela e de outras autoridades, inaugura, ontem, a segunda expansão do terminal portuário

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

twitter @oestadoce
facebook jornaloestado
instagram @oestadoonline

Um dia histórico para a economia do Ceará: a segunda expansão vai impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado

Setor de serviços 
tem alta de 
10,9% em 2021, 
aponta IBGE

ECONOMIA10

FÔLEGO
Apoio do Psol ao PT 
ainda no 1º turno 
será discutido 
em encontro

POLÍTICA4

ELEIÇÃO
Reajuste de 
22,24% para 
professores de 
Fortaleza é aprovado

POLÍTICA3

CÂMARA

ÚLTIMAS

CONGRESSO PROMULGA PEC SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
A proposta de emenda à Constituição inclui a proteção de dados como um direito fundamental. A proposta altera o artigo 5º da 
Constituição Federal, que trata do direito aos sigilos pessoais. 8
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POLÍTICA

PARA ANUNCIAR, LIGUE:

3033.7500

CONSTRUTORA FABER LTDA
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Previa (LP) e Licença de Instalação (LI) para a construção de residência unifamiliar 
localizada na Rua Embauba 26, terreno desmembrado B parte do lote 2, quadra unica, 
matricula 20217 - Centro, no município de Eusébio/CE. Foi determinado o cumprimen-
to das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no 
qual esta publicação é parte integrante.

Maria Regilania Oliveira Igue, CPF: 120.857.998-33 – 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 térreo e superior localizada na rua: Avenida 
José Vicente da Rocha, n° 345, bairro Edmilson Correia de Vasconcelos no município de Quixe-
ramobim. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de 
licenciamento da AMAQUI.

Maria Regilania Oliveira Igue, CPF: 120.857.998-33 – 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 térreo localizada na rua: Maria Honaga Igue, n° 
256, bairro Edmilson Correia de Vasconcelos no município de Quixeramobim. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AOS FILIADOS 
DO SINDICATO DOS NOTÁRIOS, REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES DO ESTADO 
DO CEARÁ - SINOREDI/CE. Ilmos.(as) Srs.(as):  O Presidente do Sindicato dos No-
tários Registradores e Distribuidores do Estado do Ceará – SINOREDI-CE, entidade sin-
dical de 1º grau, no uso de suas atribuições estatutárias (art. 17 c/c art. 19), vem, por 
meio deste, CONVOCAR todos os Filiados a participarem virtualmente da ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada, em caráter excepcional nesse for-
mato em razão dos Decretos de isolamento social para enfrentamento da pandemia de 
COVID-19 em vigor no nosso Estado, no dia 25 de fevereiro de 2022, sexta-feira, 
às 07:30hs, em primeira convocação e, não havendo quórum, às 08:30hs, 
em segunda convocação, com qualquer número de presentes/conectados, e 
transmitida ao vivo através do aplicativo Zoom, Google Meet ou outro similar que será 
divulgado com antecedência, a fim de se deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. 
Tomada e aprovação de contas e aprovação do relatório das ocorrências administrati-
vas e atos da Diretoria do exercício anterior, e Proposta Orçamentária da receita e des-
pesa para o exercício do ano corrente; 2. Assuntos correlatos. Para que todos tenham 
conhecimento do presente, este Edital será publicado em jornal de grande circulação, 
bem como será afixado na Sede Social, além de ser publicado imediatamente no Bole-
tim Eletrônico do SINOREDI (e envio automático por e-mail aos filiados), para que seja 
dado conhecimento amplo, geral e total do presente. Fortaleza/CE, 09 de Fevereiro de 
2022. Denis Anderson da Rocha Bezerra - CONVOCANTE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AOS FILIADOS DO SINDI-
CATO DOS NOTÁRIOS, REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES DO ESTADO DO CEARÁ - SINOREDI/CE. 8. 
O Presidente do Sindicato dos Notários Registradores e Distribuidores do Estado do Ceará – 
SINOREDI-CE, entidade sindical de 1º grau, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 
Social, convoca todos os cartórios pertencentes à categoria econômica dos serviços notariais e 
registrais do Ceará, a participarem virtualmente da Assembleia Geral Extraordinária, que será 
realizada, em caráter excepcional nesse formato em razão dos Decretos de isolamento social para en-
frentamento da pandemia de COVID-19 em vigor no nosso Estado, no dia 25 de Fevereiro de 2022, 
sexta-feira, às 08:30hs, em primeira convocação e, não havendo quórum, às 09:30hs, em se-
gunda convocação, com qualquer número de presentes/conectados, e transmitida ao vivo atra-
vés do aplicativo Zoom, Google Meet ou outro similar que será divulgado com antecedência, a 
fim de se deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Abertura dos trabalhos de negociação coletiva para 
o ano corrente, em caráter permanente, para discussão e conhecimento dos principais pleitos formulados 
pelo SINDICART/CE; b) outorga de poderes à diretoria do Sindicato para representar, negociar e celebrar 
Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 ou instaurar Dissídio Coletivo da Categoria, de natureza eco-
nômica e/ou de natureza jurídica, Ação Declaratória de Abusividade de Greve, Pedido de Instauração de 
Instância e/ou outras que se fizerem necessárias; c) manutenção da assembleia geral da categoria em 
caráter permanente até a conclusão do processo de negociação coletiva 2022/2023 com o SINDICART/CE; 
d) Ratificação da formação da Comissão de Negociação do SINOREDI-CE, composta por representantes 
dos cartórios, para em conjunto com SINDICART/CE elaborarem agenda de reuniões para discussões e 
decisões nas negociações coletivas, acerca da Pauta de Reivindicações do SINDICART/CE; e) Estipulação 
das contribuições para custeio do sistema confederativo (anuidade sindical); f) Assuntos correlatos. Os 
cartórios poderão ser representados por seus titulares ou substitutos, ou ainda, por procuradores com 
poderes específicos de deliberação munidos do respectivo instrumento de procuração. Para que todos 
tenham conhecimento do presente, este Edital será publicado em jornal de grande circulação, bem como 
será afixado na Sede Social, além de ser publicado imediatamente no Boletim Eletrônico do SINOREDI 
(e envio automático por e-mail aos filiados), para que seja dado conhecimento amplo, geral e total do 
presente. Fortaleza/CE, 10 de fevereiro de 2022. Denis Anderson da Rocha Bezerra - CONVOCANTE.
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Apesar das adversidades 
climáticas decorrentes do 
fenômeno La Niña, a Com-
panhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) estima que 
produção brasileira de grãos 
na safra 2021/2022 será 5% 
maior que a do período an-
terior (2020/2021).

Divulgado ontem (10), 
o 5º levantamento relativo 
à atual safra estima que os 
produtores devem colher 
cerca de 268,2 milhões de 
toneladas de grãos – cerca de 
12,79 milhões de toneladas a 
mais que as 255,41 milhões 
de toneladas da temporada 
passada.

Ainda melhor que o 
resultado da temporada 
2020/2021, o total esperado 
representa uma redução das 
expectativas em comparação 
ao boletim divulgado em ja-
neiro, no qual a companhia 
estatal estimava que a pro-
dução nacional de grãos po-
deria atingir 284,4 milhões 
de toneladas. Volume que, 
se alcançado, representaria 
um incremento de 12,5% em 
comparação ao do período 
anterior.

Produtos
Um dos principais pro-

dutos exportados pelo Bra-
sil, a soja deve amargar uma 
queda de produtividade de 
cerca de 9% em comparação 
à safra passada. Segundo a 
Conab, 16,8% das lavouras 
dedicadas ao cultivo da olea-
ginosa já foram colhidas. E 
ainda que o plantio tenha 
ocorrido dentro da janela 
ideal, adversidades climáti-
cas afetaram as principais re-
giões produtoras a partir de 
novembro, gerando uma ex-
pectativa de que a produção 
total nacional não ultrapasse 
125,47 milhões de toneladas, 

enquanto as exportações do 
produto devem ficar na casa 
das 80 milhões de toneladas. 
No boletim anterior, a previ-
são era de que a produção da 
oleaginosa atingisse 140,50 
milhões de toneladas e as 
exportações, 89,31 milhões 
de toneladas.

Já em relação ao milho, a 
Conab acredita que a pro-
dução se recupere das di-
ficuldades iniciais e que os 
produtores consigam colher 
112,34 milhões de tonela-
das do grão - resultado 29% 
superior ao de 2020/21. O 
resultado da primeira safra 
deve permanecer em 24 mi-
lhões de toneladas, ficando 
muito próximo ao total co-
lhido na temporada passa-
da. Já para a segunda safra é 
esperado    aumento de 47% 
na colheita, podendo chegar 
a 86 milhões de toneladas. A 
maior produção e o real des-
valorizado frente as principais 
moedas devem favorecer a 
exportação de cerca de 35 mi-
lhões de toneladas de milho.

Área
Devido tanto à redução 

da área cultivada, quanto a 
menor produtividade por 
hectare, a produção total 
de feijão deve se manter em 
torno das mesmas 3 milhões 
de toneladas do período an-
terior, sendo que a primei-
ra safra da atual temporada 
deve apresentar uma queda 
na colheita de 4,2% - resulta-
do que os técnicos da Conab 
acreditam que só não será 
pior porque a expectativa é 
que as próximas duas safras 
da leguminosa apresentem 
recuperação.

No caso do arroz, a Co-
nab estima que a colheita 
deve atingir 10,57 milhões 
de toneladas. Resultado 
que, se confirmado, repre-
sentará uma queda da pro-
dução em torno de 10%. O 
algodão, por sua vez, já está 
semeado em cerca de 79,6% 
da área destinada ao cultivo 
e a expectativa da estatal é 
que a produção cresça pró-
ximo a 15%, chegando a 6,6 
milhões de toneladas. Além 
disso, a companhia estima 
que o volume do produto 
exportado deve ser 2,5% 
superior ao do último ano, 

alcançando 2,05 milhões de 
toneladas.

Clima
Em seu 5º Levantamento da 

Safra de Grãos 2021/2022, cuja 
íntegra está disponível na inter-
net, a Conab aponta as questões 
climáticas como um dos fatores 
determinantes para o cenário 
previsto por seus técnicos. In-
formação que o presidente da 
estatal, Guilherme Ribeiro, des-
tacou, em nota divulgada hoje.

“O desempenho da atual sa-
fra sofre impacto da forte estia-
gem, verificada nos estados da 
Região Sul do país e no centro-
-sul de Mato Grosso do Sul, que 
justifica as perdas expressivas 
nas produtividades estimadas, 
sobretudo nas lavouras de soja 
e milho”, sustenta o presidente 
da Companhia, Guilherme Ri-
beiro, em nota. “Mesmo com 
índices pluviométricos mais re-
gulares em comparação ao re-
gistrado em dezembro do ano 
passado, a chuva registrada em 
janeiro na região Sul não foi su-
ficiente para atingir a média 
em toda a região”, pondera 
Ribeiro. (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

5O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Mato Grosso. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o envio de agentes da Força 
Nacional de Segurança Pública para Mato Grosso a fim de auxiliar os servidores da Funai a garan-
tir a integridade dos índios que vivem nos territórios de usufruto dos Kawahiva e dos Piripkura.NACIONAL

Qual a diferença da ditadura pelas armas e que 
vem pelas canetas

Presidente Jair Bolsonaro não se contém no cercadinho 
e alfineta ministros do STF

A explosão de infecções pela va-
riante ômicron fez a média diá-
ria de novos casos de covid atin-
girem o pico de 189,5 mil no 

início do mês, mas a boa notícia é que a 
queda tem sido tão ou ainda mais abrup-
ta. Em uma semana, a média despencou 
22,5% para 146,8 mil, segundo o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
e a expectativa é que as mortes, que come-
çaram a cair, sigam essa mesma tendência.

Sem represamento
Ao contrário dos últimos dias, os dados 

divulgados nesta quinta pelo Conass não 
têm ressalvas de falta de dados de um ou 
mais estados.

Ponto de virada
A média de mortes subiu desde o início 

de janeiro até chegar a 873, marca atingida 
esta semana. Caiu ontem pela primeira vez 
1,6%: 859.

Vidas salvas
A vacinação ajudou a proteger brasilei-

ros e, apesar de quase o triplo de casos do 
pior momento pré-vacina, as mortes são 
menos de um terço.

Caminho natural
No mundo, o pico de infecções foi dia 

26 de janeiro com 3,38 milhões de casos 
por dia. Desde então, a queda foi de 24,2%, 

para 2,5 milhões.

Dia mórbido
Para apimentar ainda mais as coincidên-

cias, aquele 13/12/1968, data do tristíssi-
mo AI-5, caiu numa sexta-feira 13. 

Guerra particular
Alheio a isso, Alexandre de Moraes se-

gue na guerra particular do STF contra 
bolsonaristas, sem sinais de trégua neste 
ano eleitoral.

O Brasil do STF
Dias atrás, o presidente do STF, ministro 

Luiz Fux, afirmou que no País prevalece a 
liberdade de expressão, “sem riscos de re-
taliações”.

160 pendurados
Entre os 943 processos que correm no 

plenário do Supremo Tribunal Federal 

Covid: casos despencam e óbitos se reduzem 

O PODER SEM PUDOR

Todo santo dia, o veterano deputado Mauro 
Benevides (PMDB-CE) utilizava um recur-
so adquirido em sua vasta experiência: na 
primeira meia-hora da sessão legislativa da 
Câmara, ele dava “como lidos” discursos sem 
relevância, celebrando efemérides, elogiando 

eleitores e veículos de comunicação que ani-
versariam, com espaço garantido na “Voz do 
Brasil”. Vendo-o em ação, o novato Zenaldo 
Coutinho (PSDB-PA) cutucou Sérgio Car-
neiro (PT-BA): “Ainda não descobri para que 
serve isso, mas se ele faz é porque é bom...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Mal não fazia

Data do AI-5 também é
dia de festa para Moraes
Uma descoberta faz a delícia de 
bolsonaristas que detestam Ale-
xandre de Moraes e o chamam 
de “ditador”. É que o ministro 
do STF, hoje no papel de “xerife” 
da Corte, prendendo detratores 
e até deputados e censurando 
jornalistas, nasceu no dia 13 de 
dezembro de 1968, exatamente 
a data em que o general Arthur 
da Costa e Silva assinou o Ato 
Institucional nº 5, o AI-5, instau-
rando a ditadura no Brasil.

(STF), 160 estão com “vista pendente”. Ou 
seja, um ministro pediu vistas, o processo 
foi suspenso e até agora não foi retomado.

Um baita quadro
A deputada Janaina Paschoal não pou-

pou elogios para a ministra Tereza Cristina 
(Agricultura) e sua eventual presença na 
chapa de Bolsonaro. “Seria uma excelente 
vice-presidente. Baita quadro”, disse.

Campanha começou
Em crítica à Fátima Bezerra (PT), o 

deputado Girão (PSL) disse que a gover-
nadora “merece crédito” por cumprir sua 
promessa. “Ela prometeu fazer com o RN 
o que o ex-presidiário fez com o Brasil”, 
ironizou.  

Expansão
O Ministério da Infraestrutura confia que 

a desestatização fará o Porto de Santos pas-
sar de maior da América Latina para maior 
do Hemisfério Sul. O contrato prevê investi-
mento de R$16 bilhões, diz o ministério.

Política e xadrez
O governo da Rússia exigiu que o fran-

cês Emmanuel Macron fizesse um teste 

de covid russo ao entrar no país. Já que o 
mandatário da França recusou, Vladimir 
Putin não se aproximou durante a visita.

Brasil ensina
A vacinação contra covid no Brasil já 

chegou a 81% dos brasileiros, muito à fren-
te dos 76% do Reino Unido e 75% dos Esta-
dos Unidos e Alemanha. A média mundial 
é de 62%, segundo o Our World in Data.

Anote para cobrar
A Economist publicou sua previsão para 

a eleição presidencial da França, que será 
realizada em abril. Segundo a revista, o 
atual presidente Emmanuel Macron tem 
82% de chances de ser reeleito.

Reforço reforçado
Com mais de 44 milhões aplicadas até 

agora, segundo o Ministério da Saúde, as 
doses de reforço representam 12,5% de to-
das as vacinas aplicadas no Brasil desde o 
início da campanha de vacinação.

Pensando bem...
... se continuar assim, não haverá fichas-

-suja nas eleições deste ano, mas muitas 
que foram limpas recentemente.

FOTO AGÊNCIA BRASIL

Um dos principais produtos exportados pelo Brasil, a soja deve amargar uma queda de produtividade de cerca de 9%

Campo: órgãos 
anunciam financiamento 
para despesas

A Caixa Econômica 
Federal anunciou ontem 
(10) a antecipação da ofer-
ta de recursos para finan-
ciar as atividades agrícolas 
do segundo semestre da 
safra 2021/2022, a chama-
da safra verão, que se es-
tende de fevereiro a junho. 
A iniciativa foi divulgada 
pelo presidente do banco 
estatal, Pedro Guimarães. 
Também ontem, o Sistema 
de Cooperativas Finan-
ceiras do Brasil (Sicoob) 
anunciou que disponibili-
zará mais R$ 4 bilhões aos 
cerca de 6 milhões de pro-

dutores rurais cooperados. 
Com isto, a entidade espe-
ra atingir o total de R$ 25 
bilhões em crédito rural 
concedido durante toda a 
safra 21/22, que começou 
em julho do ano passado. 
O dinheiro poderá ser 
usado para a compra de 
insumos produtivos, be-
neficiando principalmente 
ao plantio de soja, café, 
algodão, milho, cana-de-
-açúcar e arroz. Já a Caixa 
não informou o valor total 
que colocará à disposição 
dos produtores rurais até 
o fim deste semestre.

Conab reduz estimativa
para a produção de grãos
O 5º levantamento relativo à atual safra estima que produtores devem colher 
cerca de 268,2 milhões de toneladas de grãos; soja deve ter grande queda

Para Claudio Humberto – Diário do Poder

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em relação à nota publicada no Diário do Poder por Cláudio 
Humberto em 09/02, informamos que:

Os medicamentos Metilsufato de Neostigmina e Sugamma-
dex Sódico, mencionados na nota, não são substituíveis, salvo 
em casos específicos. 

Houve um acentuado crescimento de demanda pelo Metilsu-
fato de Neostigmina no terceiro trimestre de 2021 e, em razão 
disso, ocorreu a falta temporária do princípio ativo (IFA). No 
entanto, a União Química realizou uma força tarefa para au-
mentar a produção e informa que a partir deste mês (fevereiro 
de 2022) o abastecimento estará normalizado. Importante sa-
lientar que a falta do princípio ativo é mundial e não apenas no 
mercado brasileiro.

Vale lembrar também que o Sugammadex Sódico (Bridion) 
está no mercado há cerca de 10 anos, mas a União Química 
só iniciou a produção de um medicamento similar em janeiro 
deste ano.

A União Química esclarece ainda que tem total compromis-
so com a saúde da população brasileira, seguindo os mais ri-
gorosos padrões éticos de fornecimento de medicamentos e 
insumos hospitalares. Desde o início da pandemia, a empresa 
foi a principal fornecedora de anestésicos para o kit intubação, 
disponibilizando mais de 60 milhões de ampolas.

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° 18131 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATEUS DA SILVA ROCHA e MIKAELE FEITOSA RODRIGUES;
Edital n° 18132 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE MARCOS DA SILVA OLIVEIRA e RAQUEL SOUSA DE OLIVEIRA;
Edital n° 18133 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HERBETE SOUSA DE ARAUJO e ROBERTA ALVES DE OLIVEIRA;
Edital n° 18134 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ CARLOS BEZERRA e ADRIANA MENDONÇA PINHEIRO;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 10/02/2022
Lucas Souza Santos de Freitas
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Em 2021, 149 estabelecimentos realizando esse tipo de atividade foram fiscalizados

6

Escola de teatro. A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes encerra, neste domingo (13), as inscrições para o curso 
gratuito de iniciação teatral “Percursos de Teatro para Crianças e Adolescentes”. A formação tem duração de 2 anos e se 
destina a crianças e adolescentes com idades entre 8 e 14 anos. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Iracema.CIDADES

A deputada Érika Amorim (PSD) participou, na ma-
nhã da última segunda-feira (7/2), do Prêmio Referência 
Social, inciativa do Governo do Estado em reconheci-
mento aos Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) com melhor desempenho no auxílio ofertado às 
famílias cearenses. O município de Caucaia foi premia-
do com base no Índice de Desenvolvimento do Centro 
de Referência de Assistência Social (IDCRAS), referen-
tes aos Censos Suas dos anos de 2019 e 2020, durante 
gestão Naumi Amorim. 

“Orgulho grande ver o reconhecimento de um traba-
lho que sempre foi pautado pelo respeito ao caucaien-
se, uma prioridade que guiou a gestão Naumi Amorim 
(Foto) no município. Um dos indicadores considerados 
na análise foi o percentual de atendimentos realizados 
nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los para a faixa etária de 0 a 14 anos, índice atingido com 
sucesso”, comemorou Érika, terceira secretária da Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa. 

Avanços na assistência social

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

Areninha em Paracuru
Repercute bastante em todo o Vale do Curu, a 

inauguração de mais uma areninha pelo Governo 
Estadual. A solenidade foi presidida pelo governador 
Camilo Santana, que teve ao lado outras importantes 
personalidades da vida pública e política do Estado, 
dentre as quais, o presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão, o se-
cretário da Casa Civil do Governo, Chagas Vieira, do 
secretário de Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro 
e o prefeito de PARACURU, Wembley Costa Gomes, 
conhecido por “Beim”.

Homenagem ao pai
Para o Secretário da Casa Civil do Governo, o con-

ceituado e querido radialista e jornalista Chagas Viei-
ra, uma emoção maior, pois, além do benefício chegar 
à sua terra natal, foi denominado de Areninha Luiz 
de França Filho, seu saudoso pai. Agora já são 258 
campos de grana sintética implantados pelo poder no 
Ceará, sendo 159 construídos pelo Estado no interior 
e outros 99 instalados na capital cearense, em parceria 
com a Prefeitura de Fortaleza.

Importante
As areninhas são equipamentos multifuncionais em 

formato de campo de jogo society com grana sintética, 
alambrados e rede, vestiários com banheiros, acessos 
pavimentados e torres de iluminação. O equipamento 
entregue em Paracuru no último sábado (05/02), re-
presenta um investimento de R$ 1,38 milhão. Referi-
dos campos de recreação são espaços para se descobrir 
talentos e proteger jovens de perigos, como a violência 
urbana. O governador Camilo Santana, inclusive, em 
sua fala, destacou também parceria e com o município 
que resultaram, e vão resultar, em importantes proje-
tos e obras para a população.

Importante saber
O Prêmio é uma iniciativa da primeira-dama do 

Ceará, Onélia Santana, e a análise da seleção foi rea-
lizada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econô-
mica (Ipece) a partir de informações fornecidas pela 
Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, 
Mulheres e Direitos Humanos (SPS), que coordena 
a premiação.  Para a parlamentar, a premiação “irá 
fomentar o desenvolvimento da área no Ceará”. “Pa-
rabenizo, além da equipe do CRAS Litoral, todos os 
profissionais que atuam na assistência social no nos-
so Estado e se deparam, lá na ponta, com as grandes 
vulnerabilidades do nosso território, desempenhando, 
com muito amor e vontade, esse papel”, exaltou.

Habitafor realiza nesta sexta-feira 
oficina para uso consciente da água

A Secretaria Munici-
pal do Desenvolvimento 
Habitacional (Habitafor) 
realiza na próxima sexta-
-feira (11/02), no residen-
cial Maria Alves Carioca, 
uma oficina de capacita-
ção acerca do uso cons-
ciente da água. A ativida-
de contará com a parceria 
da Companhia de Água e 
Esgoto do Estado do Cea-
rá (Cagece) e ocorrerá no 
próprio empreendimento 
localizado no bairro Gran-
ja Lisboa, na Regional 5.

De acordo com a Coorde-
nadoria de Programas So-
ciais (COPS) da Habitafor, 
a iniciativa tem como prin-

cipal objetivo sensibilizar as 
famílias quanto aos desper-
dícios e o consequente uso 
racional desse recurso natu-
ral. “Esta atividade integra o 
eixo do trabalho social que 
trata sobre Educação Am-
biental e Patrimonial que, 
além de chamar atenção 
para a utilização correta da 
água, também leva em con-
sideração os cuidados com 
o lixo, uso inteligente da 
energia, bem como o zelo 
com o patrimônio focando 
nas próprias moradias e nos 
espaços comuns”, detalha a 
responsável pelo setor, An-
dréa Cialdini.

Iniciado em julho do ano 

passado, o trabalho social 
no residencial Maria Alves 
Carioca promoveu 16 ações 
que geraram 55 atividades, 
mesmo cumprindo os pro-
tocolos sanitários impostos 
pelo período pandêmico. 
“Cabe ressaltar que em mar-
ço, há previsão de dar início 
aos cursos do eixo de De-
senvolvimento Econômico 
que têm o objetivo de qua-
lificar profissionalmente os 
moradores em idade adulta, 
a fim de possibilitar a in-
serção destes no mercado 
de trabalho e o aumento da 
renda familiar”, disse a co-
ordenadora.

O trabalho social é uma 

atividade transversal desen-
volvida junto aos beneficiá-
rios dos programas habita-
cionais. Em 2021, mesmo 
com as restrições impostas 
pela pandemia, mais de 
8.500 famílias foram im-
pactadas direta ou indire-
tamente pelas atividades do 
trabalho social. Essas ações 
visam principalmente em-
poderar as famílias quanto a 
questões sobre mobilização, 
organização e fortalecimen-
to social, acompanhamento 
e gestão social da interven-
ção habitacional, educação 
ambiental e patrimonial, 
além do desenvolvimento 
socioeconômico.

A Agência de Fiscaliza-
ção de Fortaleza (Agefis) 
realizou, na manhã de on-
tem, a Operação Sucatas 
e Arboviroses. Durante a 
ação, dois estabelecimen-
tos foram autuados por não 
possuírem alvará de funcio-
namento e licença ambien-
tal para a atividade, além de 
obstruir o passeio. Localiza-
dos nos bairros São João do 
Tauape e Joaquim Távora, 
também apresentavam en-
tulhos, latarias e materiais 
potencialmente poluidores. 
Foi constatada ainda a pre-
sença de foco do mosquito 
Aedes aegypti. A operação 
contou com a presença de 
fiscais de Atividades Urba-

nas e Vigilância Sanitária 
e agentes de Endemias da  
Regional 2, com o apoio da 
Guarda Municipal.

Segundo o diretor de 
Operações da Agefis, Regi-
naldo Araújo, a fiscalização 
orienta as sucatas a se regu-
larizarem. “Os estabeleci-
mentos devem procurar os 
órgãos licenciadores para 
adquirir as documentações 
necessárias.”, explicou.

De acordo com o artigo 
752, é considerada infração 
o ato de construir, reformar, 
instalar, fazer funcionar ou 
ampliar estabelecimento, 
obra ou serviço potencial-
mente poluidores sem a 
respectiva licença ou auto-

rização emitida pelo órgão 
ambiental competente.

Para a fiscal Juliana Linha-
res, a Operação é essencial 
para o ordenamento urbano 
e o meio ambiente. “A fiscali-
zação observa o cumprimen-
to da legislação municipal e 
visa o bem-estar da vizinhan-
ça e da população.”, explicou.

Em 2021, 149 estabeleci-
mentos realizando esse tipo 
de atividade foram fiscali-
zados. “É importante para a 
salubridade e higiene da co-
letividade e do proprietário. 
No entanto, a regularização 
permite que os resíduos se-
jam destinados para o local 
adequado e reutilizados”, 
completou a fiscal Aline Bar-

bosa. “Verificamos focos de 
mosquito da dengue no es-
tabelecimento e orientamos 
o proprietário para que evite 
possíveis proliferações”, des-
tacou o agente de endemias 
da regional 2, Jeová Lima.

Legislação
O artigo 877 do Códi-

go da Cidade considera 
uma infração grave fun-
cionar estabelecimento ou 
atividade sem o Alvará de 
Funcionamento, Licença 
Sanitária ou sem qualquer 
outro Alvará, Licença, Au-
torização ou Permissão 
obrigatórios. As penalida-
des vão desde multa à sus-
pensão das atividades.

FOTO DIVULGAÇÃO

EM FORTALEZA
Agefis realiza operação 

contra sucatas e arboviroses
Dois estabelecimentos foram autuados por funcionarem de forma irregular, sem 

licença ambiental e alvará, além de obstruir o passeio e ter focos de mosquito
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Após dias de esforços di-
plomáticos para tentar baixar 
a tensão entre Rússia e Oci-
dente, a crise em torno da 
Ucrânia voltou a ferver nesta 
quinta-feira (10). Em Mos-
cou, houve uma troca agres-
siva de acusações durante o 
encontro do chanceler Ser-
guei Lavrov e a sua colega 
britânica, Liz Truss. Em Bru-
xelas, o premiê do Reino Uni-
do falou no “momento mais 
perigoso da crise” enquanto 
o Kremlin faz grandes ma-
nobras militares ao norte de 
Kiev, e a Ucrânia disse estar 
pronta para enfrentar os rus-
sos no mar Negro.

Até aqui, o ponto alto 
dos conflitos foi a inusual 
entrevista coletiva após o 
tenso encontro entre Lavrov 
e Truss. O russo, um deca-
no da diplomacia mundial, 
foi duro: “Estou honesta-
mente desapontado que nós 
tenhamos tido uma con-
versa entre um idiota e um 
surdo. Nossas explicações 
mais detalhadas caíram em 
solo despreparado”. “Eles 
[os ocidentais] dizem que 
a Rússia está esperando o 
solo congelar para que nos-
sos tanques possam entrar 
mais facilmente na Ucrânia. 
Eu acho que o solo estava 
assim aqui com nossos co-
legas britânicos, para quem 
inúmeros fatos que trouxe-
mos apenas quicaram para 
longe”, afirmou.

“Eu não vejo outra razão 
para ter 100 mil soldados 
estacionados na frontei-
ra senão para ameaçar a 
Ucrânia. Se a Rússia é séria 
sobre diplomacia, precisa 
remover essas tropas e de-
sistir das ameaças”, retrucou 
Truss.

A desavença é previsível, 
mas o tom, não. É possível 
argumentar que ele ficará 
assim até que uma das par-
tes ceda algo sem parecer 

que o fez, sem necessaria-
mente haver um conflito 
militar, mas há diversos pe-
rigos na tática.

Desde novembro, o presi-
dente Vladimir Putin resol-
veu emparedar o Ocidente 
e apresentou um ultimato 
para cristalizar sua visão 
estratégica de ter o antigo 
entorno da União Soviética 
neutro ou aliado.

Otan
Para tanto, quer que a 

Ucrânia seja impedida for-
malmente de entrar na 
Otan, aliança militar que 
se expandiu a leste a partir 
de 1999 e absorveu antigos 
satélites de Moscou. Pediu 
também a saída de forças 
ofensivas desses membros 
orientais do clube, além 
de abrir negociações sobre 
mísseis e exercícios mili-
tares -as moedas de troca 
mais simples.

O Ocidente disse não 
para as demandas centrais, 
e o impasse se dá porque 
para tornar crível sua dis-
posição, o Kremlin reforçou 
com tropas equipamentos e 
até hospitais de campanha. 
Para EUA e Otan, é sinal de 
invasão iminente. Já Kiev, 
embora acuse diuturna-
mente Moscou de ameaçá-
-la, adota um tom menos 
alarmista. O pânico, diz o 
presidente Volodimir Ze-
lenski, é infundado.

Quadro
Putin pintou um quadro 

grande de sua ideia para o 
Leste Europeu, mas ao fim 
pode estar buscando uma 
solução mais pontual: en-
cerrar o conflito no leste da 
Ucrânia, iniciado em 2014. 
Naquele ano, o presidente 
reagiu à queda de um go-
verno pró-Kremlin em Kiev 
anexando a região de maio-
ria étnica russa da Crimeia.

Na sequência, fomentou 
a ação de separatistas pró-
-Rússia no Donbass, o leste 
do vizinho. Cerca de 14 mil 
pessoas morreram no con-
flito, que deixou duas re-
giões autônomas nas mãos 
dos rebeldes. Kiev exige a 
volta delas de forma inte-
gral, e não com um certo 
grau de independência que 
na prática tornaria sua en-
trada na Otan impossível -a 
aliança é refratária a países 
com rixas territoriais sérias.

Esse desenho para o leste 
foi previsto nos Acordos de 
Minsk, que Putin quer ver 
implementados e Zelenski, 
não. Nesta semana, ao vi-
sitar os dois líderes, o pre-
sidente francês, Emmanuel 
Macron, apoiou a proposta 
russa. Apesar de queixas de 
lado a lado, houve palavras 
de conciliação em Moscou 
e Kiev.

Mas a dinâmica da cri-
se não permitiu 24 horas 
de refresco, com a troca de 
agressões verbais entre os 
chanceleres nesta quinta. 
O chefe de Truss, o premiê 
Boris Johnson, visitou a 
sede da Otan em Bruxelas 
e teceu comentários ainda 
mais sombrios.

“Algo desastroso pode 
acontecer muito rapida-
mente. Nossa inteligência 
segue sombria. Este é prova-
velmente o momento mais 
perigoso, diria, no curso 
dos próximos dias, no que é 
a maior crise de segurança 
que a Europa enfrentou em 
décadas”, disse.

Boris, aliado mais pró-
ximo dos EUA do que da 
União Europeia, tenta ocu-
par protagonismo que lhe 
foi roubado por Macron 
na crise. Ambos têm suas 
agendas: o britânico está 
sob pressão para deixar o 
cargo, o francês enfrenta 
eleição em abril.

Mas o premiê se referia 
especificamente ao início, 
nesta quinta, de uma gran-
de manobra militar de dez 
dias entre forças russas e de 
Belarus, a ditadura aliada 
do Kremlin que fica ao nor-
te da Ucrânia. Em menos de 
três horas de carro é possí-
vel ir da fronteira até Kiev.

Elas já ocorreram antes 
durante a crise, mas não na 
escala atual, com 30 mil sol-
dados russos e um número 
incerto de belarussos ope-
rando sistemas antiaéreos, 
blindados e aviões de ata-
que avançados. O Kremlin 
havia anunciado o exercício 
há um mês, e diz que ao fim 
dele todos voltarão para os 
quartéis.

É provável que seja as-
sim, mantendo a Otan de 
cabelo em pé, mas há tam-
bém o risco de Putin ter 
outros planos ou de algum 
incidente fronteiriço escalar 
fora de controle. Os russos 
já têm forças concentradas 
no entorno leste da Ucrâ-
nia, na Crimeia e até uma 
pequena ponta de lança a 
oeste, no território separa-
tista russo da Transdnístria 
(Moldova).

Há também ação no mar 
Negro, que banha a Crimeia 
e a costa ao sul da Ucrânia. 
Seis navios de desembar-
que de tropas russos estão 
se exercitando na região, 
o que gerou a acusação da 
Marinha de Kiev de que há 
uma militarização em curso 
contra a qual ela está pronta 
para agir.

A Crimeia sedia histori-
camente a Frota do Mar Ne-
gro da Rússia, que inclusive 
alugava sua base em Sebas-
topol quando o território 
estava em mãos ucranianas 
ao fim da Guerra Fria. Kiev 
disse que “está pronta para 
enfrentar” os russos, se ne-
cessário, nas águas.

7

INTERNACIONAL
Terror em Portugal. Polícia Judiciária de Portugal disse ter impedido, nesta quinta-feira (10), 
um ataque terrorista à Universidade de Lisboa. De acordo com as primeiras informações, um 
suspeito de 18 anos foi preso portando armas brancas que seriam utilizadas no atentado.

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

O helicóptero militar 
UH-60A Black Hawk fez 
seu primeiro voo sem piloto 
a bordo no último sábado 
(5), na base de Fort Cam-
pbell, nos EUA. Foram 30 
minutos no ar, com uma 
segunda decolagem realiza-
da na segunda-feira (7).

Os voos fazem parte do 
programa Sistema Automa-
ção no Cockpit de Tarefa da 
Tripulação Aérea (Alias, na 
sigla inglês), desenvolvido 
pela Agência de Pesquisa 
Avançada de Projetos de 
Defesa (Darpa, também na 
sigla em inglês), dos EUA.

Segundo o site da agên-
cia, o Alias foi criado para 
desenvolver kits removíveis 
para promover altos níveis 
de automação em aeronaves 
que hoje exigem pilotos, 
permitindo operações segu-
ras de tripulação reduzida. 
O objetivo é dar suporte na 
execução de “uma missão 
inteira, da decolagem ao 
pouso, mesmo diante de 
eventos de contingência 
como falhas dos sistemas da 
aeronave.”

Tecnologia
A tecnologia utilizada, 

Sikorsky Matrix, pode 
mudar a forma com que 
“aviadores executam suas 
missões ao fornecer as-
sistência em voos com 
visibilidade limitada ou 
sem comunicação”, diz o 
comunicado divulgado pela 
Darpa, o que permite ao 
sistema executar operações 
sem o comando humano.

Segundo Eduardo Ma-
riutti, professor do Instituto 
de Economia da Unicamp 
e do programa de pós-gra-
duação em relações inter-
nacionais San Tiago Dantas, 
há duas principais implica-
ções no uso desse tipo de 
tecnologia. A primeira é a 
economia de soldados, uma 
questão que existe desde a 
Guerra do Vietnã, quando 
a população americana se 
mostrou inconformada com 

as mortes em combate.
“Do ponto de vista mi-

litar, há maior propensão 
a ações arriscadas porque 
só vai perder material. Por 
mais caro que seja, não 
envolve perda de vida de 
pessoas altamente treina-
das, em cenários de com-
bates complexos”, explica 
o especialista em sistemas 
complexos e teoria do caos.

O segundo ponto é uma 
questão ética que já é discu-
tida no meio sobre “até que 
ponto uma máquina pode 
tomar decisões que vão co-
locar a vida de civis em ris-
co”, acrescenta. Esse tipo de 
dilema é tema frequente em 
debates sobre aplicações da 
inteligência artificial, ainda 
mais em contexto militar. 
A Darpa não menciona o 
conceito no comunicado, 
mas a tecnologia pioneira 
empregada no helicóptero 
fornece diferentes níveis 
de autonomia e automação 
para missões específicas.

O texto afirma que o 
Alias tem potencializado 
os avanços em sistemas 
de automação dos últimos 
50 anos, destacando que 
mesmo as aeronaves mais 
automatizadas hoje exigem 
que os pilotos gerenciem in-
terfaces complexas e lidem 
com situações inesperadas.

“Com o Alias, o Exército 
terá muito mais flexibili-
dade operacional”, avalia 
Stuart Yang, gerente de 
Programa do Escritório 
de Tecnologia Tática da 
Darpa, em comunicado. 
“Isso inclui a habilidade 
de operar uma aeronave 
a toda hora do dia ou da 
noite, com ou sem pilotos 
e em uma variedade de 
condições difíceis, como 
ambientes visuais desa-
fiadores, bloqueados e 
degradados.”

A agência afirma que o 
Exército americano tem 
explorado o uso poten-
cial de tecnologias como 
a do Alias. 

EUA: helicóptero 
militar faz primeiro 
voo sem piloto

Militares: tensão volta a 
subir na crise da Ucrânia
Após dias de esforços diplomáticos para tentar baixar a tensão entre 
Rússia e Ocidente, a crise em torno da Ucrânia voltou a ferver ontem

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° 75469 - LEONARDO MAMEDE BARBOSA FILHO e MARIA SOCORRO DA SILVA; 
Edital n° 75470 - CLAUDEMBERG MOURA ANDRADE e JARINA FIRMINO DE VASCON-
CELOS; Edital n° 75471 - PAULO LUCIO NASCIMENTO SANTIAGO e ELENE FERREIRA 
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 – CE, 10/02/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO 
DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.01.28.01PE. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DOS LOCAIS DE COLETA DE RESÍDUOS E IMPLNATAÇÃO DOS MESMOS, DE 
INTERRESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE 
BARROQUINHA/CE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO: MENOR PREÇO 
POR LOTE. DA FORMA DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO. A COMISSÃO DE 
PREGÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE A ENTREGA DAS PROPOSTAS 
COMERCIAIS SERÁ ATÉ O DIA 24.02.2022 ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). Os horários referem-se ao horário local. Referido EDITAL poderá ser 
adquirido no endereço eletrônico: www.bll.org.br, e pelo portal do TCE-CE: 
http://www.tce. ce.gov.br/licitacoes, a partir da data desta publicação ou na sala 
da C.P.L., situada à Rua Lívio Rocha Veras, 549, Centro, Barroquinha-CE. 08 de 
Fevereiro de 2022. Francisco Clovis Lins Lima– Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO 

DE LICITAÇÃO.  MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 2022.02.08.01PP: 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CAPTURA DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) AÉREAS E TERRESTRES (INCLUINDO 

EDIÇÃO, FORNECIMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS, FINALIZAÇÃO EM MÍDIA 

FÍSICA DE ARMAZENAMENTO), SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, ELABORAÇÃO DE 

ARTES E FLYERS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA (FACEBOOK E 

INSTAGRAM), GERENCIAMENTO DOS PERFIS DA PREFEITURA EM REDES SOCIAIS 

(FACEBOOK E INSTAGRAM, DOS EVENTOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO 

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR 

PREÇO. A COMISSÃO DE PREGÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE NO DIA 23 

DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS 09:00 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, ESTARÁ RECEBENDO OS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E 

HABILITAÇÃO. O EDITAL ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SALA DA 

C.P.L., SITUADA À RUA LÍVIO ROCHA VERAS, 549, CENTRO, BARROQUINHA-CE E 

NO SITE DO TCE www.tce.ce.gov.br. COMISSÃO DE PREGÃO.

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9385-ANTONIO ADRIANO SOUZA DA COSTA E JANAI SILVA DE SOUSA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 10 de Fevereiro de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

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

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

66537-JOSÉ ALDEMIR SILVA DE ARAUJO E FFRANCISCA MARCIANA FREITAS FERREIRA
66538-STEPHEN MURRAY E MARIA CARLENE MARTINS
66539-ERMESON BERNARDINO DA SILVA E IVONETE ABREU DA SILVA 
66540-GLEISON INACIO DA SILVA E DEBORA MOREIRA DE PAULA
66541-FRANCISCO MARQUES DO VASCONCELOS E MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO
66542-PEDRO FELIPE BENEVINUTO QUARESMA E JAKELE VIANA SILVA

Fortaleza, 10 de fevereiro de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

COEMDIBRA – COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DO GRUPO “M. DIAS 
BRANCO” LTDA. - CNPJ 35.033.257/0001-24 - NIRE 23.400.004.762 - ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os senhores 
associados da COEMDIBRA – COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DO 
GRUPO “M. DIAS BRANCO” LTDA., CNPJ 35.033.257/0001-24, NIRE 23.400.004.762, 
na conformidade do disposto no Estatuto Social (artigo 32), ao amparo do Artigo 1.078, 
da Lei n.º 10.406, de 10.01.2002 (Código Civil Brasileiro), para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, nos termos seguintes: 1. DATA: 25 de fevereiro 
de 2022. 2. HORÁRIO: 1.ª convocação: 09:00 horas; 2.ª convocação: 10:00 horas e 
3.ª convocação: 11:00 horas. 3. LOCAL: Sede social, na Rodovia BR 116, s/n, Km 18, 
Zona Urbana, município de Itaitinga, Ceará. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os 
seguintes assuntos: (a) Prestação de contas dos Órgãos de Administração, referentes 
aos exercícios sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2013; 31 de Dezembro de 
2014; 31 de Dezembro de 2015; 31 de Dezembro de 2016; 31 de Dezembro de 2017; 
31 de Dezembro de 2018; 31 de Dezembro de 2019; e 31 de Dezembro de 2020, 
acompanhadas dos Pareceres do Conselho Fiscal, compreendendo: i) Relatório de 
Gestão; ii) Balanços Patrimoniais; e iii) Demonstrativos das sobras apuradas ou perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
sociedade (artigos 32 e 53 do Estatuto Social); b) destinação das sobras apuradas ou 
rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos 
obrigatórios (artigos 32 e 55 do Estatuto Social) 5. NÚMERO DE ASSOCIADOS 
NECESSÁRIOS À DETERMINAÇÃO DO QUORUM DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA EM 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: 2.551 pessoas. Itaitinga, Ceará, 10 de fevereiro de 2022. 
COEMDIBRA – COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DO GRUPO “M. DIAS 
BRANCO” LTDA. Marcos Antonio Borges Magalhães - Diretor Presidente.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339042- Elizângelo Rérisson Felix Bezerra e Esthefania Nobre da Silva;
339043- Rafael da Silva Mendes e Isis Leite de Araújo Sales;
339044- Antonio Oton de Almeida Melo Filho e Francisca Milena Ferreira Soares;
339045- Williams Santos da Silva e Natacha Rodrigues Porfirio; 
339046- Anderson Victor de Sousa e Edivania da Silva Matias;
339047- Felipe de Moura Leite e Leonice Albuquerque Lima;
229048- Wellington Cavalcante Viana e Leidy Anne Moreira Ferreira.
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, 10 de Fevereiro  de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

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° 27350 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANILO BECKER MARTINS e CARLA VANESSA SOUZA OLIVEIRA;
Edital n° 27351 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADELMO BARBOSA DE MIRANDA JÚNIOR e MARIA IZABEL GONÇALVES DE ALENCAR FREIRE;
Edital n° 27352 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NAIDEL ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS CATURELLO e FERNANDA BARROSO DE CASTRO;
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, 10/02/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

AV. ABOLIÇÃO, 320 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30476 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IGOR BEZERRA RODRIGUES e LUANA BATISTA DOS SANTOS;
Edital n° 30477 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO HELBERTO MENDONÇA DA SILVA e REBECA SILVA DE MIRANDA LOURENÇO;
Edital n° 30478 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ EDSON SOUSA TABOZA e RENATA SILVA AMANCIO;
Edital n° 30479 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO AYRES BARREIRA DE CAMPOS BARROS e NÍVEA SANTOS DA SILVA;
Edital n° 30480 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIS PARENTE MAIA e ALINE SOARES CAMPOS;
Edital n° 30481 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
YVENS COLBERT MENEZES TERCEIRO e LÍGIA CORDEIRO ANDRADE;
Edital n° 30482 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO LUCAS SILVEIRA XAVIER e LUANA DA SILVA LIMA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

Sindicato das Agências de Navegação Marítima e dos Operadores 
Portuários do Estado do Ceará SINDACE - ATA DA REUNIÃO EN-
TRE O SINDACE E SETTAPORT/CE. Ao vigésimo sétimo dia do mês 
de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada a segunda re-
união entre Sindace e Settaport, com a participação das comissões dos 
Sindicatos, a seguir enumerados, com seus respectivos representantes: 
SINDACE: Sr. Bruno lughetti, Sr. Jamiro Dias e, como assessoria jurídica, 
Dra. Juliana Valente. SETTAPORT: Sr. Antônio Carlos Elias da Costa e, 
como assessoria jurídica, Dr. Kennedy Moura Ramos. O Sr. Bruno lughet-
ti, presidente do Sindace, abriu a reunião agradecendo a presença de 
todos e em seguida discorreu a proposta, abaixo elencada, apresentada 
do SETTAPORT para a renovação da CCT 2022/2023. Foram colocados 
na mesa alguns itens propostos por ambos os sindicatos e ficou deci-
dido o que abaixo se alinha: A Cláusula Terceira sofrerá o reajuste de 
10,16% sobre todos os salários, conforme índice do INPC no período de 
01/01/21 a 31/12/21. As demais cláusulas econômicas da CCT sofrerão 
o reajuste de 10,16%, conforme índice do INPC, e mais 3% de aumento 
real. Por fim, ficou acertado que o restante das cláusulas da CCT não 
sofrerá alterações. Assim, continuarão iguais as cláusulas da CCT ante-
rior (2021/2022). E nada mais tendo a tratar, foi lavrada a presente ata 
que será assinada pelos presentes depois de aprovada. Fortaleza, 27 de 
Janeiro de 2022. BRUNO IUGHETTI, JULIANA VALENTE, KENNEDY MOURA 
RAMOS, JAMIRO DIAS E ANTONIO CARLOS ELIAS DA COSTA.

PARA ANUNCIAR, LIGUE:

3033.7500 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

 7
A0

A-
3C

8C
-D

FF
F-

D
D

34
.



Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente “Licença para Coleta e 
Transportes de Resíduos de Classe II – Não Perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na 
Rua Euclides Guedes nº 213, (próximo ao Banco do Brasil) Potengi - Ceará. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PTG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ELUBRIFICANTES EIRELI  
CNPJ: 42.077.415/0001 - 03

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente “Licença para coleta e 
transportes de resíduos de classe II – não perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na 
Rodovia BR-222 – lado par no 2590, Parque Soledade - Caucaia - Ceará. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA   
CNPJ: 26.592.136/0001 - 21   

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente “Licença para coleta e 
transportes de resíduos de serviços de Saúde”, localizado na Rua Pedro Gomes Rocha nº 822, 
Bairro Açude - Caucaia - Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA   
CNPJ: 15.694.165/0001 - 88

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente “Licença para coleta e 
transportes de resíduos de Classe II – não Perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na 
Rua Pedro Gomes Rocha nº 822, Bairro Açude - Caucaia - Ceará. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA   
CNPJ: 15.694.165/0001 - 88

Comarca de Amontada - Edital de Citação. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única da 
Comarca de Amontada, na forma da lei, faz saber aos que o presente Edital de Citação virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por parte de Efthymios Ntasis, grego, casado, engenheiro, 
passaporte Ak1582021 e Gilvânia Vieira da Silva, CPF de Nº 036.609.986-80, residentes na 
Rua José Cirino, Nº 567 A, Bairro Palmeiras, Teófilo Otoni-MG, foi proposta uma Ação de 
Usucapião Ordinário que tem como objeto um terreno que mede 3.655,80 metros quadrados, 
situado no Distrito de Icaraí-Amontada-CE, ficando citados por meio do presente edital os 
interessados ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, art. 259, I), que poderão se manifestar 
no prazo de 15 (quinze) dias. Amontada/CE, em 06 de janeiro de 2022

Estado do Ceará - Comarca de Quixeré – Cartório do 2° Ofício - Rua Coronel José de Brito, 251, 
Centro - Fone 088 3443-1319 - Márcia Maria Vieira e Silva Diógenes - Tabeliã - Maria Leidiana Lima 
Sousa - Substituta - Francisca Lidiana Lima Guimarães – Escrevente Compromissada - Edital de 
Citação. Márcia Maria Vieira e Silva Diógenes, Tabeliã do Segundo Ofício e Oficial do Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protestos de Títulos da Comarca de Quixeré, 
Estado do Ceará, por designação legal etc. Faz saber aos que o presente edital de citação virem ou dele 
tiverem, com prazo de 20 (vinte) dias, que por parte de João Wellington da Silva, brasileiro, solteiro, 
professor, portador da CNH sob n° 03395764684-DETRAN-CE, RG n° 333111098-SSP-CE, inscrito no 
CPF sob n° 876.456.373-15, residente e domiciliado na rua Raimundo Rufino de Lima, 004, Centro, 
Quixeré-CE, foi requerida, através de Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, com objetivo de que lhe(s) 
seja declarado o domínio do seguinte imóvel: Imóvel, terreno urbano, 324, situado na Rua Noé Viana 
Barbosa, bairro Centro, no Município de Quixeré - CE, com área total superficial de 365m2 (trezentos e 
sessenta e cinco metros quadrados), perímetro de 93m (noventa e três metros). O perímetro da área 
abrangida pelo presente memorial descritivo configura um polígono regular constituído de 04 (quatro) 
vértices em sentido horário, com as seguintes dimensões e confrontações: Partindo do vértice 1 (um), 
com a utilização do Datum SIRGAS 2000, com coordenadas UTM E: 611.660,923 - N: 9.438.881,842, 
com ângulo interno de 87°46'56", segue em linha reta no sentido norte/sul, com distância de 36,50m 
(trinta e seis metros e cinquenta centímetros) até o vértice 2 (dois), estremando ao Leste (lateral direita), 
com o imóvel, residência, n° 334 , que faz frente para a Rua Noé Viana Barbosa, de propriedade de 
Antônio Agostinho Ferreira Santiago, brasileiro, solteiro, aposentado, portador da Cédula de Identidade 
R.G. n° 2000099170478, inscrito no CPF/MF sob o n° 261.890.383-87, residente e domiciliado na Rua 
Noé Viana Barbosa, n° 334, bairro Centro, CEP: 62.920-000, em Quixeré - CE; do vértice 2 (dois), com 
coordenadas E: 611.643,884 - N: 9.438.849,563 com um ângulo interno de 92°13'04", fazendo uma 
deflexão a direita, segue em linha reta no sentido leste/oeste, com distância de 10,00m (dez metros), até 
o vértice 3 (três), estremando ao Sul (fundos), com o imóvel, terreno urbano, s/n, que faz frente para a 
Rua Mestre Felipe, de propriedade de Edna Maria Paes de Oliveira, brasileira, casada, Agricultora, 
portador da Cédula de Identidade R.G. n° 20160287922, inscrito no CPF/MF sob o n° 777.820.973-04, 
residente e domiciliado na Rua Noé Viana Barbosa, n° 199, bairro Centro, CEP: 62.920-000, em Quixeré 
- CE; do vértice 3 (três), com coordenadas E: 611.634,866 - N: 9.438.853,886 com um ângulo interno de 
87°46'56", fazendo uma deflexão a direita, segue em linha reta no sentido sul/norte, com distância de 
36,50m (trinta e seis metros e cinquenta centímetros), até o vértice 4 (quatro), estremando ao Oeste 
(lateral esquerda), com o imóvel, terreno urbano, s/n, que faz frente para a Rua Noé Viana Barbosa, de 
propriedade de Francisco José Pais de Oliveira, brasileiro, solteiro, aposentado, portador da Cédula de 
Identidade R.G. n° 2017184683-9, inscrito no CPF/MF sob o n° 228.529.213-91, residente e domiciliado 
na Rua Manoel Gonçalves, n° 1162, bairro Centro, CEP: 62.920-00, em Quixeré -CE; do vértice 4 
(quatro), com coordenadas E: 611.651,905 - N: 9.438.886,164 com um ângulo interno de 92°13'04", 
fazendo uma deflexão a direita, segue em linha reta no sentido oeste/leste, com distância de 10,00m 
(dez metros) até o vértice 1 (um) fechando o polígono e estremando ao Norte (frente), com a Rua Noé 
Viana Barbosa. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, com desenho técnico executado em escala de 1: 500, em folha A3 e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 39 WGr, tendo como Datum o 
SIRGAS2000. Todos os ângulos e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção 
UTM. Expedi o presente edital com prazo de 20 (Vinte) dias por meio do qual fica(m) intimado(s) e 
citado(s) o(s) Sr.(s), para todos os atos e termos do processo. Ao passo que determino que seja feita a 
divulgação no Jornal de Grande Circulação do presente Edital. Dado e passado nesta Cidade de 
Quixeré, Estado do Ceará. Eu, Maria Leidiana Lima Sousa, Substituta, o digitei e subscrevo. O referido é 
verdade. Dou fé. Quixeré, 08 de fevereiro de 2022. Márcia Maria Vieira e Silva Diógenes - 
Oficiala; Maria Leidiana Lima Sousa - Substituta/Oficiala; Maria Goret Pitombeira - 
Substituta/Oficiala; Fca. Lidiana Lima Guimarães - Esc. Compromissada.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.07.002 TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura 
Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no 
próximo dia 02 de Março de 2022, às 09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – 
Itaitinga – Ceará estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca no entorno do Estádio, no 
município de Itaitinga/Ce. O Edital e seus anexos já se encontram disponíveis no endereço 
acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga-Ce, 10 de Fevereiro de 2022. Francisco Arnaldo 
Brasileiro - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais 
interessados, que do dia 14 de fevereiro de 2022 a 24 de fevereiro de 2022 até às 08:30h. 
(Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico 
Nº 2022.02.02.02-PE, tipo menor preço global, tendo como objeto a aquisição de 01 (um) 
veículo, tipo passeio, zero km, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
da Prefeitura de Jaguaruana/CE no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. A 
abertura das propostas acontecerá no dia 24 de fevereiro de 2022, às 08:45h. (Horário de 
Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 24 de 
fevereiro de 2022 (Horário de Brasília). O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima 
mencionado. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente 
normal (08h às 12h), e poderão ser solicitadas através do telefone (88) 3418-1288. 
Jaguaruana, 10 de fevereiro de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. Pregão 
Eletrônico Nº 2022.02.04.01-PE. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Jaguaruana-Ceará, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 24 de fevereiro de 2022, às 
14:00h, estará realizando licitação de Pregão Eletrônico para aquisição de 02 (duas), ambulâncias 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Jaguaruana/CE. 
Jaguaruana/CE, 10 de fevereiro de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho – Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato da Ata de Registro de Preços N° 

2021.11.22.02/2021-SRP. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Orós-CE, torna 

público o Extrato da Ata de Registro de Preços nº. 2021.11.22.02/2021-SRP, resultante do Pregão 

Eletrônico Nº 2021.11.22.02/2021-SRP. Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação, Esporte e 

Juventude. Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de gêneros alimentícios, destinados 

a merenda escolar do Município de Orós/CE, junto a Secretaria de Educação, Esporte e Juventude, 

tudo conforme anexo I do edital. Fundamentação Legal: Art. 15 da Lei Federal N.º 8.666/93, na Lei 

Federal Nº 10.520/2002, na Lei Complementar Nº 123/2006 e suas alterações, Lei Complementar 

n° 147/2014, subsidiariamente pela Lei Federal Nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores 

alterações, e suas alterações, Decreto n° 10.024, de 21/09/2019, e o Decreto Municipal Nº 

080/2018 e as demais normas legais aplicáveis. em favor das empresas: Dionison Pereira Araujo, 

CNPJ Nº: 27.254.755/0001-79, vencedora dos lotes: 1, 3, 4, 7, Valor total dos lotes vencidos pela 

empresa: R$ 142.142,00 (cento e quarenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais) - U.S da Cruz 

Neto, CNPJ Nº: 37.847.947/0001-42, vencedora dos lotes: 02, 14, valor total dos lotes vencidos 

pela empresa: R$ 50.778,00 (cinquenta mil, setecentos e setenta e oito reais) - YBP Comercial 

LTDA, CNPJ Nº: 26.970.227/0001-53, vencedora dos lotes: 05, 13, valor total dos lotes vencidos 

pela empresa: R$ 33.360,00 (trinta e três mil, trezentos e sessenta reais) - Eliss Carla Lima Felix, 

CNPJ Nº: 35.629.227/0001-85, vencedora dos: 6,11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 

valor total dos lotes vencidos pela empresa: R$ 310.219,00 (trezentos e dez mil, duzentos e 

dezenove reais) - Francie de Carvalho Mendes, CNPJ Nº: 29.048.310/0001-68, vencedora dos 

lotes: 8, 15, 20, 21, 27, valor total dos lotes vencidos pela empresa: R$ 96.130,00 (noventa e seis 

mil, cento e trinta reais) - V. de Almeida Gomes Alimenticios, CNPJ Nº: 35.082.105/0001-11, 

vencedora dos lotes: 9, 19, 26, 31, 32, 33, valor total dos lotes vencidos pela empresa: R$ 

329.998,00 (trezentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais) - Prime Comercio e 

Transportes de Alimentos EIRELI, CNPJ Nº: 12.911.658/0001-34, vencedora dos lotes: 10, 25, 

valor total dos lotes vencidos pela empresa: R$ 10.103,00 (dez mil, cento e três reais)- J M Donna 

de Freitas Araujo, CNPJ Nº: 12.240.925/0001-99, vencedora dos lotes: 22, valor total dos lotes 

vencidos pela empresa: R$ 21.330,00 (vinte e um mil, trezentos e trinta reais). Valor total da Ata de 

Registro de Preço: R$ 994.060,00 (novecentos e noventa e quatro mil e sessenta reais). Vigência 

da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses da data da assinatura da Ata. Data de assinatura da 

Ata de Registro de Preços: 02 de fevereiro de 2022. Assinam pelos Licitantes: Dionison Pereira 

Araujo - Dionison Pereira Araujo, Ubiratan Sobreira da Cruz Neto - U.S da Cruz Neto, Yulle Batista 

Pinheiro Teixeira - YBP Comercial LTDA, Eliss Carla Lima Felix - Eliss Carla Lima Felix, Gleivan 

Lopes Ferreira (Procurador) - Francie de Carvalho Mendes, Antonio Oliveira Filho - V. de Almeida 

Gomes Alimenticios, Francisco Macelo Rodrigues dos Santos - Prime Comercio e Transportes De 

Alimentos EIRELI, Bruno Tales Araújo (Procurador)- J M Donna de Freitas Araujo. Assina pela 

Órgão Gerenciador: José Adailson Barbosa de Oliveira Ordenador de Despesas da Secretaria de 

Educação, Esporte e Juventude. Orós-CE, 08 de fevereiro de 2022. José Klériston Medeiros 

Monte Júnior – Pregoeiro/Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Termo de Adjudicação e Homologação. O 

Ordenador de despesas José Adailson Barbosa de Oliveira - Secretaria de Educação, Esporte e 

Juventude, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o Pregoeiro e sua equipe de 

apoio cumprindo todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é o Registro de 

Preços destinado à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do 

Município de Orós/CE, junto a Secretaria de Educação, Esporte e Juventude, tudo conforme 

anexo I do edital, vem Adjudicar e Homologar o presente processo administrativo de licitação, na 

modalidade Pregão Eletrônico Nº 2021.11.22.02–SRP, para que produza os efeitos legais e 

jurídicos. Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo Adjudicado e 

Homologado em favor das empresas: Dionison Pereira Araujo, CNPJ Nº: 27.254.755/0001-79, 

vencedora dos lotes: 1, 3, 4, 7, Valor total dos lotes vencidos pela Empresa: R$ 142.142,00 

(cento e quarenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais) - U.S da Cruz Neto, CNPJ Nº: 

37.847.947/0001-42, vencedora dos lotes: 02, 14, Valor total dos lotes vencidos pela empresa: 

R$ 50.778,00 (cinquenta mil, setecentos e setenta e oito reais) - YBP Comercial LTDA, CNPJ Nº: 

26.970.227/0001-53, vencedora dos lotes: 05, 13, Valor total dos lotes vencidos pela empresa: 

R$ 33.360,00 (trinta e três mil, trezentos e sessenta reais) -  Eliss Carla Lima Felix, CNPJ Nº: 

35.629.227/0001-85, vencedora dos: 6,11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 28, 29, 30, 34, 35, 36, Valor 

total dos lotes vencidos pela empresa: R$ 310.219,00 (trezentos e dez mil, duzentos e dezenove 

reais) - Francie de Carvalho Mendes, CNPJ Nº: 29.048.310/0001-68, vencedora dos lotes: 8, 15, 

20, 21, 27, Valor total dos lotes vencidos pela empresa: R$ 96.130,00 (noventa e seis mil, cento e 

trinta reais) - V. de Almeida Gomes Alimenticios, CNPJ Nº: 35.082.105/0001-11, vencedora dos 

lotes: 9, 19, 26, 31, 32, 33, Valor total dos lotes vencidos pela empresa: R$ 329.998,00 

(trezentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais) - Prime Comercio e Transportes 

de Alimentos EIRELI, CNPJ Nº: 12.911.658/0001-34, vencedora dos lotes: 10, 25, Valor total dos 

lotes vencidos pela empresa: R$ 10.103,00 (dez mil, cento e três reais)- J M Donna de Freitas 

Araujo, CNPJ Nº: 12.240.925/0001-99, vencedora dos lotes: 22, Valor total dos lotes vencidos 

pela empresa: R$ 21.330,00 (vinte e um mil, trezentos e trinta reais). Valor total da 

Homologação: R$ 994.060,00 (novecentos e noventa e quatro mil e sessenta reais). Ao setor 

competente para providências cabíveis. Orós - CE,  02 de fevereiro de 2022. José Adailson 

Barbosa de Oliveira - Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação, Esporte e 

Juventude - Órgão Gerenciador.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Homologação e 

Adjudicação - Pregão Eletrônico Nº PE005/2022-SEDUC. A Ordenadora de Despesas da 

Secretaria de Educação do Município de Penaforte/CE, no uso de suas atribuições legais, e de 

acordo com o resultado final, referente ao Pregão Eletrônico nº. PE005/2022-SEDUC, que 

objetiva a aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados aos programas da merenda 

escolar PNAE, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Penaforte/CE, torna 

público o Resultado ao Respectivo vencedor, a saber: Ferreira e Luna Comércio e Serviços 

LTDA, CNPJ/MF nº 32.043.610/0001-69. Lotes: 01 - R$ 11.899,00; 02 – R$ 228.692,00 – 03 – 

R$ 88.995,00. Penaforte-CE, 10 de Fevereiro de 2022. Mirtane de Cássia Jorge Pereira – 

Ordenadora de Despesas da Sec. Municipal de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste. O Secretário de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Pentecoste, em cumprimento a Legislação 
em vigor, faz publicar o Extrato resumido do 3º Aditivo ao Contrato n° 001-2021.07.29.39-TP-ADM, 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Pentecoste e a Empresa Constram-Construções e Aluguel 
De Máquinas LTDA, como a seguir discrimina: Fundamento Legal: art.57, Parágrafo 1º, inciso II, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato anterior 
pactuado, por mais 90 (noventa) dias, com vigência a partir da data do 02 de fevereiro de 2022 até 
03 de maio de 2022. Assina pela Contratante: Miguel Gomes Martins Neto, Secretário de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Assina pela Contratada: Contram-Construções e 
Aluguel de Máquinas LTDA. Pentecoste (CE), 10 de fevereiro de 2022. Miguel Gomes Martins 
Neto - Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação. O Município de 
Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra à 
disposição dos interessados, a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 2022.01.31.08-TP-
ADM, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para recuperação de estradas vicinais 
no trecho sede a localidade de Várzea do Gado no Município de Pentecoste, com data de abertura 
para o dia 28 de fevereiro 2022 às 09:30h, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. 
Moreira de Azevedo S/N, Centro – Pentecoste – Estado do Ceará, maiores informações pelos 
telefones (85) 3352-2617 / (85) 9169-2701 e no site www.tcm.ce.gov.br. Pentecoste-CE, 10 de 
fevereiro de 2022. Ivina Kagila Bezerra de Almeida - Presidente da Comissão de Licitação.

Rede de Incubadoras de Empresas do Ceará – RIC. Associação inscrita no CNPJ sob o 
nº 11.615.163/0001-03, com sede a Rua Humberto Monte, nº 2977 - Bloco 310 Sala 26, 
Bairro Parquelândia, CEP: 60.455-372, Fortaleza - CE, vem através do seu Presidente 
Antônio Genésio Vasconcelos Neto informar o encerramento das atividades da 
Associação a quem possa interessar.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari – Aviso de Chamada Pública Nº 001/2022. 
O Secretário Municipal de Educação do Município de Umari/CE torna público para conhecimento 
dos interessados que, a partir do dia 11 de fevereiro de 2022 às 08:00 horas, fica aberto o prazo 
para os interessados que desejarem se cadastrar na Chamada Pública que ocorrerá no dia 
04/03/2022 para o objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE, deveram comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Educação, com sede na Rua 
Dom Quintino, nº 10 – Umari/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
acima, das 08:00 às 14:00 horas. Umari/CE, 11 de fevereiro de 2022. Robson Miguel da Silva – 
Secretário Municipal de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Licitação. O Município de 
Umari/CE, realizará certame licitatório na modalidade Pregão n° 2022.02.09.1, do tipo 
Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de medicamentos, material hospitalar, odontológico e 
laboratorial destinados ao atendimento das necessidades das Unidades de Atendimento de 
Saúde do Município de Umari/CE. Abertura: 24 de fevereiro de 2022, a partir das 9h00min. Início 
de acolhimento das propostas: 14 de fevereiro de 2022, às 9h00min. Maiores informações e 
acesso ao edital nos sítios eletrônicos: licitacoes.tce.ce.gov.br e/ou bllcompras.com. 
Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3578-1161. Umari/CE, 09 de 
fevereiro de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Licitação. O Município de 
Umari/CE, realizará certame licitatório na modalidade Pregão n° 2022.02.10.1, do tipo 
Eletrônico, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos 
Programas de Distribuição de Merenda Escolar da Rede Pública de Educação do Município de 
Umari/CE. Abertura: 25 de fevereiro de 2022, a partir das 9h00min. Início de acolhimento das 
propostas: 14 de fevereiro de 2022, às 9h00min. Maiores informações e acesso ao edital nos 
sítios eletrônicos: licitacoes.tce.ce.gov.br e/ou bllcompras.com. Informações poderão ser 
obtidas ainda pelo telefone (88) 3578-1161. Umari/CE, 10 de fevereiro de 2022. Cicero 
Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso do Julgamento dos 
Documentos de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da 
fase de julgamento da documentação de Habilitação da Tomada de Preços Nº 0511.01/2022, 
cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma do 
complexo cultural na sede do Município de Alcântaras-CE, conforme projeto básico. Empresa 
(s) habilitada (s): Octagon Serviços & Locações LTDA-ME, Inscrita no CNPJ n° 
26.756.997/0001-06, Ellus Serviços LTDA-ME, Inscrita no CNPJ n° 26.723.179/0001-07, Prime 
Construçoes & Locações EIRELI LTDA, Inscrita no CNPJ n° 19.967.758/0001-21 e Inova 
Construções e Serviços-ME, Inscrita no CNPJ n° 38.472.019/0001-03 por cumprirem todas as 
exigências do edital de licitação. Empresa (s) Inabilitada (s): F. Airton Victor-ME, Inscrita no 
CNPJ n° 97.553.390/0001-69, L. Elias de Lima-ME, Inscrita no CNPJ n° 34.017.407/0001-43, T. 
Sousa de Oliveira-ME, Inscrita no CNPJ n° 24.959.960/0001-41, F.J de Matos Neto-ME, Inscrita 
no CNPJ n° 20.160.697/0001-75, H da Silva Rosa Instalações LTDA, Inscrita no CNPJ n° 
03.479.662/0001-84, Omega Cosntruções & Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 
42.066.610/0001-38 Savires Iluminação e Construções EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 
22.346.772/0001-12, Mandacaru Construçoes & Empreendimentos- LTDA, Inscrita no CNPJ n° 
27.583.854/0001-02, Francisco Tiago Lemos Oliveira- MEI, Inscrita no CNPJ n° 
40.904.246/0001-19, Limpax Construções & Serviços -ME, Inscrita no CNPJ n° 
07.270.402/0001-55, C. do Nascimento, Inscrita no CNPJ n° 23.658.718/0001-75.  A Ata de 
julgamento da habilitação do certame em referência, com as razões que motivaram o 
posicionamento da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se à disposição dos 
interessados, para consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro Alcântaras-Ce, bem como no 
sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto 
no Art. 109, I, alínea "a" da Lei n.º 8.666/93 e atualizações, ficando desde já agendada a sessão 
para a abertura dos envelopes "Proposta de Preços", caso não haja recursos, para o dia 18 de 
fevereiro de 2022, às 14:30 horas. Alcântaras – CE, 11 de Fevereiro de 2022. Charllys 
Alcântara Soares - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Licitação - Processo: 
Pregão Eletrônico N° 0701.01/2022- PE. Objeto: contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos-
hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde com reposição de peças (até 20% 
do valor da proposta para reposição), de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município 
de Alcântaras/CE, conforme termo de referência. Do tipo: menor preço. Da Forma de 
Fornecimento: Parcelado. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Alcântaras-CE, toma público para 
conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 11 de Fevereiro de 2022 a 24 de 
Fevereiro de 2022 até às 08h00min (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de 
Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br.  A Abertura das Propostas acontecerá no dia 24 de Fevereiro de 2022, 
às 08h00min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir 
das 10h00min do dia 24 de Fevereiro de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra 
encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, a 
Rua Antonino Cunha, 361, Centro - Alcântaras - CE, no licitações-e: www.licitacoes-e.com.br, 
assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Maiores 
informações pelo telefone: (88) 3640-1033. Alcântaras/Ce, 11 de Fevereiro de 2022. Charllys 
Alcântara Soares - Pregoeiro Municipal.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato do Instrumento Contratual. 
O (A) Ordenador de Despesas da Sec. do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e 
Transportes do Município de Alcântaras-Ce, torna público o Extrato do(s) Instrumento(s) 
Contratual (ais) resultante(s) da Tomada de Preços nº 3011.01/2021. Unidade Administrativa: 
Sec. do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transportes. Dotação Orçamentária e 
Elemento de Despesas: 0301. 1101.1545100181.020- construção de ginásios poliesportivos. 
Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00.00.00 obras e instalações. Objeto: construção de ginásio 
poliesportivo no Distrito de Ventura do Municipio de Alcântaras-CE, de acordo com o Plano de 
Trabalho n° 1072812-59/2020, através de recurso de emenda especial do Ministerio da 
Cidadania conforme projeto basico. Vigência do Contrato: Até 180 (Cento e oitenta) Dias. 
Contratada: LB Construções EIRELI – ME - CNPJ nº 40.454.732/0001-76. Assina pela 
Contratada: Leandro Barbosa Silva, Assina pela Contratante: Edmilson Bezerra Arruda. Valor 
Global: R$ 803.683,29 (Oitocentos e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e nove 
centavos). Alcântaras-Ce, 01 de Fevereiro de 2022. Charllys Alcantara Soares - Presidente 
da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, a Adjudicação e Homologação do Tomada de 
Preços Nº 3011.01/2021, que tem como objeto a construção de ginásio poliesportivo no Distrito 
de Ventura do Município de Alcântaras-CE, de acordo com o Plano de Trabalho n° 1072812-
59/2020, através de recurso de emenda especial do Ministério da Cidadania conforme projeto 
básico. Licitação Adjudicada e Homologada em favor de:LB Construções EIRELI – ME, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 40.454.732/0001-76, no valor global de R$ 803.683,29 (Oitocentos e três mil, 
seiscentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos). Alcântaras-CE, 01 de Fevereiro de 
2022. Charllys Alcantara Soares - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário de 
Educação e Cultura da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos interessados 
que no próximo dia 25 de Fevereiro de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 09.02.01/2022.05/SRP, para o seguinte objeto: 
Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisição de  tablets educacionais de 
responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Amontada/CE, o qual 
encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará, no endereço eletrônico: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, 
ainda, www.bllcompras.org.br. Amontada/CE, 10 de fevereiro de 2022. Jerffson  Bruno Oliveira 
- Secretário de Educação e Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Pregão Eletrônico Nº 
29.06.01/2021.05 - Extrato do 1º Aditivo de Supressão do Instrumento Contratual Nº 
29.06.01/2021.05.01. O Secretário de Educação e Cultura, torna público o Extrato do 1º Aditivo 
de Supressão do Instrumento Contratual resultante do Pregão Eletrônico Nº 
29.06.01/2021.05.01. Objeto: locação de ônibus, microonibus e vans, a fim de garantir o 
transporte escolar para a Secretaria de Educação e Cultura de Amontada; Percentual: 
Supressão de Ordem de (+/-) 12,037% do item 02; Contratante: Secretário de Educação e 
Cultura; Contratada: Quality Transportes e Serviços EIRELI EPP. Amontada-CE, 13 de agosto 
de 2021. Jerffson Bruno Oliveira - Secretário de Educação e Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Revogação – Pregão 
Eletrônico nº 2022.01.17.1. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Barro, Estado do 
Ceará, torna público, que fica revogado, com fundamento no Art. 49, da Lei nº 8.666/93, o 
processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº. 2022.01.17.1, cujo objeto é a aquisição 
de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos Programas de distribuição de merenda 
escolar da Rede Pública de Educação do Município de Barro/CE, por razão de melhor 
readequação quanto aos quantitativos apresentados no Termo de Referência. Maiores 
informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua José Leite Cabral n° 
246 – Centro, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo telefone (88)3554-1612 ou ainda no 
endereço eletrônico: bllcompras.com. Barro/CE, 10 de Fevereiro de 2022. Heitor Fernandes 
Felix – Pregoeiro Oficial do Município.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Russas – Aviso de Edital de Tomada de Preço nº 
0702.01/22-TP. Menor Preço. Objeto: prestação de serviços com divulgação das sessões 
plenárias, solenes e itinerantes, além das ações dos parlamentares da Câmara Municipal de 
Russas em rádio, redes sociais, blog´s e programadora de canal a cabo local. Recebimento da 
habilitação e propostas escritas: dia 03 de março de 2022, às 09:00hs. Local da audiência 
pública: Sala de Licitação da – Rua Padre Zacarias Ramalho, 167, Centro. Informações: fone 
(88) 3411-8131 - de segunda a sexta das 08:00 às 12:00h. 11 de fevereiro de 2022. Paulo 
Sergio De Oliveira - Presidente.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Russas – Aviso de Edital de Pregão Presencial nº 
0802.01/22-PP. Menor Preço. Objeto: aquisição de óleo diesel S-10 destinado ao veículo vinculado 
ao poder Legislativo Municipal de Russas. Recebimento das propostas escritas e habilitação: dia 
03 de março de 2022, às 10:30hs. Local da audiência pública: Sala de Licitação da – Rua Padre 
Zacarias Ramalho, 167, Centro. Informações: fone (88) 3411-8131 - de segunda a sexta das 08:00 
às 12:00h. 11 de fevereiro de 2022. Raimunda Vidal Nogueira Menezes - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Concorrência 
Pública Nº. 05.001/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 16 de março de 
2022 às 09h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61.760-000 – Eusébio – CE, estará 
realizando licitação na modalidade Concorrência Pública, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para a execução das obras de pavimentação betuminosa em diversas vias no 
Municíp io de Eusébio/CE. O edi ta l  poderá ser obt ido no Porta l  do TCE-CE: 
www.tce.ce.gov.br/licitações. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação. 
O Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria N° 
23110353/2021, Adjudica e o Ordenador de Despesas da Secretaria de Obras, Infraestrutura e 
Recursos Hídricos Homologa o Pregão Eletrônico Nº 007/22-PE-DIV. Objeto: Registro de Preços 
para futuras e eventuais aquisições de óleos para motores e lubrificantes, destinados as diversas 
Secretarias do Município de Ipueiras-CE. Para a empresa Arthur M Mororo Martins, CNPJ: 
13.046.378/0001-78, com o valor global de R$ 724.266,58 (Setecentos e vinte e quatro mil e 
duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Ipueiras/CE, 07 de Fevereiro de 
2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente “Licença para Coleta e 
Transportes de Resíduos de Classe II – Não Perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na 
Rua Euclides Guedes nº 213, (próximo ao Banco do Brasil) Potengi - Ceará. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PTG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ELUBRIFICANTES EIRELI  
CNPJ: 42.077.415/0001 - 03

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente “Licença para coleta e 
transportes de resíduos de classe II – não perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na 
Rodovia BR-222 – lado par no 2590, Parque Soledade - Caucaia - Ceará. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA   
CNPJ: 26.592.136/0001 - 21   

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente “Licença para coleta e 
transportes de resíduos de serviços de Saúde”, localizado na Rua Pedro Gomes Rocha nº 822, 
Bairro Açude - Caucaia - Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA   
CNPJ: 15.694.165/0001 - 88

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente “Licença para coleta e 
transportes de resíduos de Classe II – não Perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na 
Rua Pedro Gomes Rocha nº 822, Bairro Açude - Caucaia - Ceará. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA   
CNPJ: 15.694.165/0001 - 88

Comarca de Amontada - Edital de Citação. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única da 
Comarca de Amontada, na forma da lei, faz saber aos que o presente Edital de Citação virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por parte de Efthymios Ntasis, grego, casado, engenheiro, 
passaporte Ak1582021 e Gilvânia Vieira da Silva, CPF de Nº 036.609.986-80, residentes na 
Rua José Cirino, Nº 567 A, Bairro Palmeiras, Teófilo Otoni-MG, foi proposta uma Ação de 
Usucapião Ordinário que tem como objeto um terreno que mede 3.655,80 metros quadrados, 
situado no Distrito de Icaraí-Amontada-CE, ficando citados por meio do presente edital os 
interessados ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, art. 259, I), que poderão se manifestar 
no prazo de 15 (quinze) dias. Amontada/CE, em 06 de janeiro de 2022

Estado do Ceará - Comarca de Quixeré – Cartório do 2° Ofício - Rua Coronel José de Brito, 251, 
Centro - Fone 088 3443-1319 - Márcia Maria Vieira e Silva Diógenes - Tabeliã - Maria Leidiana Lima 
Sousa - Substituta - Francisca Lidiana Lima Guimarães – Escrevente Compromissada - Edital de 
Citação. Márcia Maria Vieira e Silva Diógenes, Tabeliã do Segundo Ofício e Oficial do Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protestos de Títulos da Comarca de Quixeré, 
Estado do Ceará, por designação legal etc. Faz saber aos que o presente edital de citação virem ou dele 
tiverem, com prazo de 20 (vinte) dias, que por parte de João Wellington da Silva, brasileiro, solteiro, 
professor, portador da CNH sob n° 03395764684-DETRAN-CE, RG n° 333111098-SSP-CE, inscrito no 
CPF sob n° 876.456.373-15, residente e domiciliado na rua Raimundo Rufino de Lima, 004, Centro, 
Quixeré-CE, foi requerida, através de Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, com objetivo de que lhe(s) 
seja declarado o domínio do seguinte imóvel: Imóvel, terreno urbano, 324, situado na Rua Noé Viana 
Barbosa, bairro Centro, no Município de Quixeré - CE, com área total superficial de 365m2 (trezentos e 
sessenta e cinco metros quadrados), perímetro de 93m (noventa e três metros). O perímetro da área 
abrangida pelo presente memorial descritivo configura um polígono regular constituído de 04 (quatro) 
vértices em sentido horário, com as seguintes dimensões e confrontações: Partindo do vértice 1 (um), 
com a utilização do Datum SIRGAS 2000, com coordenadas UTM E: 611.660,923 - N: 9.438.881,842, 
com ângulo interno de 87°46'56", segue em linha reta no sentido norte/sul, com distância de 36,50m 
(trinta e seis metros e cinquenta centímetros) até o vértice 2 (dois), estremando ao Leste (lateral direita), 
com o imóvel, residência, n° 334 , que faz frente para a Rua Noé Viana Barbosa, de propriedade de 
Antônio Agostinho Ferreira Santiago, brasileiro, solteiro, aposentado, portador da Cédula de Identidade 
R.G. n° 2000099170478, inscrito no CPF/MF sob o n° 261.890.383-87, residente e domiciliado na Rua 
Noé Viana Barbosa, n° 334, bairro Centro, CEP: 62.920-000, em Quixeré - CE; do vértice 2 (dois), com 
coordenadas E: 611.643,884 - N: 9.438.849,563 com um ângulo interno de 92°13'04", fazendo uma 
deflexão a direita, segue em linha reta no sentido leste/oeste, com distância de 10,00m (dez metros), até 
o vértice 3 (três), estremando ao Sul (fundos), com o imóvel, terreno urbano, s/n, que faz frente para a 
Rua Mestre Felipe, de propriedade de Edna Maria Paes de Oliveira, brasileira, casada, Agricultora, 
portador da Cédula de Identidade R.G. n° 20160287922, inscrito no CPF/MF sob o n° 777.820.973-04, 
residente e domiciliado na Rua Noé Viana Barbosa, n° 199, bairro Centro, CEP: 62.920-000, em Quixeré 
- CE; do vértice 3 (três), com coordenadas E: 611.634,866 - N: 9.438.853,886 com um ângulo interno de 
87°46'56", fazendo uma deflexão a direita, segue em linha reta no sentido sul/norte, com distância de 
36,50m (trinta e seis metros e cinquenta centímetros), até o vértice 4 (quatro), estremando ao Oeste 
(lateral esquerda), com o imóvel, terreno urbano, s/n, que faz frente para a Rua Noé Viana Barbosa, de 
propriedade de Francisco José Pais de Oliveira, brasileiro, solteiro, aposentado, portador da Cédula de 
Identidade R.G. n° 2017184683-9, inscrito no CPF/MF sob o n° 228.529.213-91, residente e domiciliado 
na Rua Manoel Gonçalves, n° 1162, bairro Centro, CEP: 62.920-00, em Quixeré -CE; do vértice 4 
(quatro), com coordenadas E: 611.651,905 - N: 9.438.886,164 com um ângulo interno de 92°13'04", 
fazendo uma deflexão a direita, segue em linha reta no sentido oeste/leste, com distância de 10,00m 
(dez metros) até o vértice 1 (um) fechando o polígono e estremando ao Norte (frente), com a Rua Noé 
Viana Barbosa. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, com desenho técnico executado em escala de 1: 500, em folha A3 e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 39 WGr, tendo como Datum o 
SIRGAS2000. Todos os ângulos e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção 
UTM. Expedi o presente edital com prazo de 20 (Vinte) dias por meio do qual fica(m) intimado(s) e 
citado(s) o(s) Sr.(s), para todos os atos e termos do processo. Ao passo que determino que seja feita a 
divulgação no Jornal de Grande Circulação do presente Edital. Dado e passado nesta Cidade de 
Quixeré, Estado do Ceará. Eu, Maria Leidiana Lima Sousa, Substituta, o digitei e subscrevo. O referido é 
verdade. Dou fé. Quixeré, 08 de fevereiro de 2022. Márcia Maria Vieira e Silva Diógenes - 
Oficiala; Maria Leidiana Lima Sousa - Substituta/Oficiala; Maria Goret Pitombeira - 
Substituta/Oficiala; Fca. Lidiana Lima Guimarães - Esc. Compromissada.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA – AGE - REALIZAÇÃO NA FORMA DIGITAL - DE 21/02/2022 - DA 

COOPEGO - COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO 
CEARÁ LTDA.  CNPJ Nº 41.314.303/0001-66 E NIRE Nº 23400005149.

O Presidente da COOPEGO – Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras 
do Ceará, com endereço à Rua João Carvalho, nº 800, salas 109, 110 e 111, 
bairro Aldeota, CEP 60.140-140, telefone: (85) 32248064, email: coopego@
coopego-ce.com.br, Fortaleza – Ceará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 38, parágrafo 2º, da Lei nº 5.764/71 e pelos artigos 19 e 
50 inciso IV, ambos do Estatuto Social, e observando as previsões do Decreto 
estadual nº 34.513, de 15 de janeiro de 2022, que, dentre outras determina-
ções, dispõe sobre medidas de isolamento social contra a COVID-19 no Esta-
do do Ceará, com a liberação de atividades, do artigo 43-A, da Lei nº 5.764/71, 
convoca todos os seus cooperados em condições de votar a participar de “AS-
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE”, QUE SERÁ REALIZADA NA 
FORMA DIGITAL, no dia 21 de fevereiro de 2022 (segunda-feira), sendo às 
17:00 horas, em primeira convocação, com a participação de 2/3 (dois ter-
ços) dos associados em condições de votar; ou às 18:00 horas, em segunda 
convocação, estando a metade e mais um dos associados em condições de 
votar; ou, finalmente, às 19:00 horas, em terceira e última convocação, com o 
mínimo de 10 (dez) associados em condições de votar, para deliberar sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Instrução Normativa 001/2022 – Atuação dos 
Cooperados em Plantões 2. Reforma do Estatuto Social 3.Outros assuntos de 
interesse coletivo. OBSERVAÇÕES: a) A realização da assembleia na forma 
digital se dará através da Plataforma Zoom Cloud Meetings, através de link 
a ser disponibilizado no WhatsApp através dos telefones (85) 99944.5561 e 
99944.6167, e no site da cooperativa (www.coopego-ce.com.br), tendo como 
endereço base a sede desta cooperativa; b) As decisões da Assembleia Ge-
ral Extraordinária, do dia 21 de fevereiro de 2022, se restringirão à ordem 
do dia, conforme artigo 28 do Estatuto Social, sem embargo de comunicados 
de interesse social; c) Para efeito de “quórum” estatutário, o quadro social é 
constituído nesta data por 422 associados em condições de votar; d) Todas 
as informações eventualmente necessárias à votação serão disponibilizadas 
ao cooperado votante. Fortaleza/CE, 02 de fevereiro de 2022. Laryssa Portela 
Ramos Magalhães Rêgo. Presidente da COOPEGO.
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ECONOMIA

Neste primeiro bimestre de 2022, os primeiros indica-
dores de preços divulgados acendem um sinal de alerta. A 
inflação está mais resistente que o esperado. Profissionais 
de instituições financeiras e especialistas em índices de pre-
ços já afirmam que a inflação neste ano deve ficar acima das 
projeções atuais do mercado, repetindo um filme já visto 
em 2021. O IPCA, índice oficial de inflação, divulgado na 
última quarta-feira (9), mostrou alta de 0,54% em janei-
ro, a maior variação para um mês de janeiro desde 2016 
(1,27%). Em janeiro de 2021, a variação mensal tinha sido 
bem menor, de apenas 0,25%. 

Nos últimos 12 meses, a inflação acumula alta de 10,38%, 
acima dos 10,06% observados nos 12 meses imediatamente 
anteriores. Preços altos de comida e petróleo estão entre 
as principais causas da situação. Antes, o dado do IGP-M 
(Índice Geral de Preços-Mercado), usado para reajuste de 
contratos, como os de aluguel, também tinha mostrado 
maior velocidade. Segundo economistas, se essa tendência 
continuar ao longo deste primeiro semestre, a inflação no 
fim do ano será maior. No começo do ano, por exemplo, 
as estimativas feitas por mais de cem instituições financei-
ras e consultorias para o Boletim Focus, do Banco Central, 
apontavam um IPCA de 5,03%. Agora, esses mesmos espe-
cialistas já falam em IPCA acima de 5,44%.

Inflação: comida e inflação pesam

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Serviços sobem
O setor de serviços no 

Ceará cresceu 13,2% em 
2021, após cair 13,6% em 
2020, segundo o IBGE. 
Entre as atividades pesqui-
sadas, todas apresentaram 
variações positivas no 
acumulado do ano, com 
destaque para transpor-
tes, serviços auxiliares 
aos transportes e correios 
(23,3%). Na série sem 
ajuste sazonal, sobre de-
zembro de 2020, o volume 
de serviços teve sua nona 
taxa positiva consecutiva: 
14,2%. Em dezembro de 
2021, houve queda de 0,9% 
frente a novembro, na 
série com ajuste sazonal.

Turismo 
As atividades turísticas 

cresceram 19,5% em 2021, 
no Ceará, impulsionadas, 
sobretudo, pelos ramos de 
transporte aéreo; hotéis; 
restaurantes; rodoviário 
coletivo de passageiros; e 
locação de automóveis. Já 
em dezembro de 2021, o 
turismo decresceu 3,9% 
frente ao mês anterior, 
terceira taxa negativa 
nos últimos oito meses. 
Na comparação entre os 
meses de dezembro de 
2021 e de 2020, o volume 
de atividades turísticas 
no Ceará apresentou 
expansão de 21,8%, nona 
taxa positiva seguida.

IPI: Indústria quer extinção, se cortar 50%
O corte de 50% no 

IPI, que a Coalizão In-
dústria tem negociado 
com Paulo Guedes, é 
só um primeiro passo. 
A ideia, no fim das 
contas, é acabar com 
o tributo, segundo o 
Instituto Aço Brasil. 
Para a entidade, se não 

é possível extinguir de imediato, que se faça uma redu-
ção daquilo que é possível. O objetivo é caminhar para a 
redução dos outros 50%. De graça não fica.

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

Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísticas, 
o IBGE, o setor de serviços fe-
chou o ano de 2021 em alta de 
10,9%.  Em termos percentuais, 
a elevação é a maior da série 
histórica, iniciada em 2012. 
Conforme Rodrigo Lobo, ge-
rente da pesquisa do IBGE, a 
alta de dois dígitos é explica-
da em boa parte pela base de 
comparação fragilizada, já que 
o setor foi o mais impactado 
em 2020 pela chegada da pan-
demia, na comparação com in-
dústria e comércio.

Na avaliação do pesquisa-
dor, isso acabou gerando uma 
espécie de atraso para a recu-
peração das perdas do setor, o 
que ocorreu em 2021. “O setor 
de serviços foi mais impactado 
pelo início da pandemia por 
conta do caráter presencial de 
algumas atividades”, disse. “A 
base de comparação é bastante 
deprimida”, acrescentou.

No recorte mensal, o volu-
me do setor cresceu 1,4% em 
dezembro, frente a novembro. 
O dado superou com folga as 
expectativas do mercado fi-
nanceiro. Analistas consultados 
pela agência Bloomberg proje-
tavam avanço de 0,6%.

Com o resultado de dezem-
bro, o segmento ficou 6,6% 
acima do patamar pré-pande-
mia, registrado em fevereiro 
de 2020. Também alcançou o 

maior nível desde agosto de 
2015. Contudo, ainda está 5,6% 
abaixo do recorde da série, re-
gistrado em novembro de 2014.

O setor de serviços envol-
ve uma grande variedade de 
negócios, de bares e restau-
rantes a instituições financei-
ras, de tecnologia e de ensino. 
Também é o principal em-
pregador no país.

Os dados do IBGE ainda si-
nalizam um ritmo desigual de 
retomada entre as atividades de 
serviços. Três das cinco pesqui-
sadas estão acima do pré-crise, 
enquanto outras duas seguem 
abaixo de fevereiro de 2020.

Segundo Lobo, o que levou 
o setor como um todo para 
um patamar superior ao do 
pré-coronavírus foi princi-
palmente o impacto positivo 
de atividades que dependem 
menos da circulação de clien-
tes e que são voltadas em boa 
medida a empresas.

Entre elas, estão os serviços 
de informação e comunicação, 
que se encontram em nível 
12,8% acima do pré-crise. Essa 
atividade envolve telecomuni-
cações, tecnologia da informa-
ção, serviços audiovisuais, de 
edição e agências de notícias.

O analista do IBGE explicou 
que serviços de caráter presen-
cial também mostraram uma 
retomada ao longo de 2021, 
em um contexto de avanço da 

vacinação contra a Covid-19 
e menores restrições a em-
presas. Essa reação, contudo, 
ainda é incompleta.

Os serviços prestados às fa-
mílias, por exemplo, cresceram 
0,9% em dezembro, nona taxa 
positiva em sequência. Apesar 
da melhora, ainda estão 11,2% 
abaixo do patamar pré-pande-
mia e 21,8% distantes do ponto 
mais alto da série, verificado 
em outubro de 2013. Os ser-
viços prestados às famílias 
reúnem empresas como bares, 
hotéis e restaurantes. “Essa foi 
a atividade que sentiu os maio-
res efeitos da pandemia, per-
deu muita receita nos meses 
iniciais, mas de lá para cá vem 
reduzindo suas perdas”, indi-
cou o pesquisador do IBGE.

Renda menor 
Segundo Lobo, a recupe-

ração dos serviços pode ser 
ameaçada em 2022 por fatores 
como as dificuldades de em-
prego e renda, que diminuem 
o poder de compra dos con-
sumidores. “Em algum mo-
mento, isso vai fazer dife-
rença. Se já está fazendo, não 
sei. E, se tem algum setor que 
pode sofrer o impacto dessas 
variáveis de maneira mais in-
cisiva, são os serviços presta-
dos às famílias”, afirmou.

Nesse sentido, ele lembrou 
que, em períodos de aperto no 

bolso, as famílias costumam 
privilegiar despesas considera-
das essenciais, como alimenta-
ção em casa e energia elétrica. 
Assim, pode restar menos di-
nheiro para gastos “supérfluos”, 
disse o analista. Em relação a 
dezembro de 2020, o setor de 
serviços como um todo cresceu 
10,4% no último mês de 2021, 
apontou o IBGE. Analistas 
consultados pela Bloomberg 
estimavam elevação menor 
nesse recorte, de 9,1%.

Cinco que crescem
De acordo com o IBGE, o 

crescimento de 10,9% do setor 
em 2021 foi acompanhado por 
avanços nas cinco atividades 
pesquisadas. As contribuições 
positivas mais importantes fo-
ram de transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e cor-
reio (15,1%) e informação e co-
municação (9,4%). As demais 
altas vieram de serviços profis-
sionais, administrativos e com-
plementares (7,3%), de serviços 
prestados às famílias (18,2%) e 
de outros serviços (5%).

Na passagem de novembro 
para dezembro, a alta de 1,4% 
do volume de serviços foi an-
corada por quatro das cinco 
atividades investigadas. Os des-
taques vieram de transportes 
(1,8%) e de serviços profissio-
nais, administrativos e comple-
mentares (2,6%). (Folha Press).

Enel: mudanças na conta é alvo de golpes
A partir deste mês de fevereiro, os clien-

tes da Enel passam a receber a sua conta de 
energia com um novo QR Code, que, segundo 
a concessionária, visa facilitar a consulta dos 
dados fiscais, trazendo mais informações da 
nota fiscal ao cliente, diretamente do Portal 
dos Documentos Fiscais Eletrônicos. Mas aten-
ção: aproveitando que muita gente não sabe 
disso, golpistas estão emitindo faturas com QR 
Code solicitando o pagamento via pix, o que 
não existe na fatura real. Em caso de suspeita, 
o ideal é entrar em contato com a Enel.

Renegociação
As empresas que cap-

taram recursos do Finor e 
que estejam inadimplen-
tes podem quitar suas 
dívidas com descontos 
de até 80% sobre saldo 
devedor e prazo de um 
ano para o pagamento. Em 
caso de parcelamento, os 
benefícios são redução no 
valor total de até 75%, 
alongamento da dívida 
até 2028 e vencimento da 
primeira parcela até 12 
meses. Podem aproveitar 
os benefícios 402 pessoas 
jurídicas com dívidas in-
tegralmente vencidas até 
junho de 2020. Mais infor-
mações: (85) 3299-6687 e 
3251-5199 (BNB).

Expansão
Após R$ 772,8 milhões 

investidos, foi inaugu-
rada, ontem, a segunda 
expansão do Porto do 
Pecém, que agora conta 
com novos equipamentos 
como portão de acesso 
(Gate 2), outra ponte para 
os píeres (Ponte 2) e um 
berço de atracação (Ber-
ço 10). Inaugurado em 
2002, o terminal multicar-
gas movimenta granéis 
sólidos, granéis líquidos, 
contêineres e cargas em 
geral nos 10 berços que 
possui. Estrutura que o 
consolidou como Hub 
Portuário, conectado por 
sete linhas de cabotagem 
e três de longo curso.

Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania irá pagar o benefício extraordinário de R$ 400 do programa 
Auxílio Brasil a partir da segunda (14). Segundo a pasta, as famílias com direito à renda e que estão 
incluídas na folha de pagamento de fevereiro já começaram a ser notificadas sobre o novo valor.

Setor de serviços apresenta
alta de 10,9% em 2021 
Após amargar queda recorde de 7,8% em 2020, o volume do setor de serviços 
voltou a crescer no Brasil, com alta de 10,9% em 2021, informou o IBGE

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE – Extrato de Julgamento de Recurso e Abertura da Proposta. 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interes-
sados que a Concorrência Pública Nº 2021.11.29.001-CP-FINA, do tipo Menor Preço Percentual, 
cujo objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de asses-
soramento tributário visando o patrocínio de demanda(s) judicial(is) relacionada(s) ao(s) repasse(s) 
de royalties de petróleo e/ou gás natural, administrados pela União Federal e/ou Agência Nacional 
do Petróleo, de interesse da Secretaria de Finanças do município, que o recurso interposto pela 
empresa Monteiro e Monteiro Advogados Associados, com vistas a reconsiderar a decisão que 
declarou inabilitada a mesma, foi julgado IMPROCEDENTE pela comissão e a nível hierárquico 
pelo Secretário Municipal de Finanças, conforme informações contidas no processo, pelo exposto, 
fica designado o próximo dia 15/02/2022, às 09h, a realização da sessão pública de abertura da 
proposta de preços. Adson Costa Chaves.

CEARÁ SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ (MF): 24.362.407/0001-27
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Senhores Acionistas: Em 
cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação 
de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2020 e 2021. Colocamo-nos à sua disposição para os 
esclarecimentos que se fizerem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31/12/2021 
(EM R$ 1,00)

 2020 2021
A T I V O  CONTROL CONSOL CONTROL CONSOL
CIRCULANTE 259.682,81   2.589.179,48    213.407,37    1.652.385,95  
Disponível   91.505,93   802.033,33   43.954,63   954.008,01 
Créditos com Clientes  -     1.489.882,41   -     152.364,01  
Créditos com 
Empregados   -     18.365,10   -     -    
Impostos a 
Recuperar   -     26.742,21   -     288.665,80  
Adiantamentos e 
Outros Créditos   168.176,88   252.156,43   169.452,74   257.348,13  
NÃO CIRCUL   32.874.440,16   16.317.167,63   40.047.169,90   25.899.699,13  
REALIZÁVEL A LONGO 
PRAZO  29.957.114,45   583.612,35   36.657.679,21   5.161.414,58  
Participações 
Societárias   15.307.089,47   426.257,35   15.583.247,00   1.831.057,35  
Adiantamento Aumento 
Capital   14.650.024,98   157.355,00   21.074.432,21   3.330.357,23  
Empréstimos a 
Coligadas  -     -     -     -   
IMOBILIZ  2.917.325,71   15.733.555,28   3.389.490,69   20.738.284,55  
Máquinas e 
Equipamentos   -     2.495.105,55   -     2.663.795,15  
Móveis e 
Utensílios   303.804,11   1.394.589,56   303.804,11   1.504.110,29  
Prédios e 
Instalações   240.869,35   7.527.971,92   240.869,35   7.527.971,92  
Terrenos   -     2.320.000,00   550.000,00   3.320.000,00  
Computadores e 
Periféricos   71.870,14   312.741,73   82.600,84   400.930,99  
Direito de Uso de 
Softwares   3.508.950,64   3.856.899,16   4.268.780,78   4.713.729,30  
Veículos de 
Uso   3.508.950,64   3.856.899,16   4.268.780,78   4.713.729,30  
Benfeitorias Imóveis 
Terceiros   -     -     -     -    
Construções em 
Andamento   -     314.147,70   -     4.777.112,11  
Marcas e 
Patentes   -     13.320,00   -     13.320,00  
( - ) Depreciação 
Acumulada   (108.720,01)  (1.492.576,74)  (164.598,91)  (2.299.536,36)
( - ) Amortização 
Acumulada   (1.099.448,52)  (1.185.236,10)  (1.891.965,48)  (2.059.741,35)
TOTAL DO 
ATIVO  33.134.122,97   18.906.347,11   40.260.577,27   27.552.085,08 
 2020 2021
P A S S I V O  CONTROL CONSOL CONTROL CONSOL
CIRCULANTE  3.758.370,16   5.375.700,29   3.183.363,45   7.996.897,17 
Fornecedores   -     90.260,00   -     85.912,31  
Obrigações Sociais, Trabalhistas e 
Tributárias   48.481,47   918.549,56   133.615,31   1.262.371,16  
Obrigações com Aquisições de 
Investimentos   3.709.888,69   3.593.495,21   3.049.748,14   2.738.448,14  
Empréstimos Bancários   -     663.695,52   -     3.894.077,07  
Outras Contas a Pagar   -     109.700,00   -     16.088,49  

NÃO CIRCULANTE  -     3.324.254,92   12.359.244,98   15.479.893,01  
Empréstimos Bancários   -     2.652.303,36   -     3.120.648,03 
Adiantamento Para
Aumento de Capital   -     -     12.359.244,98   12.359.244,98 
Empréstimos de Sócios   -     671.951,56   -     -   
PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO  29.375.752,81   10.206.391,90   24.717.968,84   4.075.294,90  
CAPITAL 
INTEGRAL  39.217.126,99   38.868.063,45   39.335.000,00   40.394.753,00  
Capital 
Social   40.000.000,00   41.089.753,00   40.000.000,00   41.089.753,00  
( - ) Capital a 
Integralizar   (782.873,01)  (2.221.689,55)  (665.000,00)  (695.000,00)
RESERVAS DE 
CAPITAL  -     -     -     -   
Adiantamento Para Aumento de 
Capital   -     -     -     -   
LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMUL (9.841.374,18)  (28.661.671,55)  (14.617.031,16)  (36.319.458,10)
Prejuízos 
Acumul. (7.090.298,85)  (19.027.546,94)  (9.841.374,18)  (27.221.645,62)
Resultado do 
Período   (2.751.075,33)  (9.634.124,61)  (4.775.656,98)  (9.097.812,48)
TOTAL DO 
PASSIVO  33.134.122,97   18.906.347,11   40.260.577,27   27.552.085,08 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2020 
(EM R$ 1,00)

 2020 2021
  CONTROL CONSOL CONTROL CONSOL
RECEITAS BRUTAS DE 
VENDAS  -     8.450.434,13   -     18.369.406,75 
Receitas de Serviços    -     8.450.434,13   -     18.369.406,75 
( - ) DEDUÇÕES SOBRE 
RECEITAS   -     (700.574,92)  -     (1.540.903,08)
 Impostos e Contribuições Sobre 
Receitas   -     (700.574,92)  -     (1.540.903,08)
RECEITAS LÍQUIDAS DE 
VENDAS   -     7.749.859,21   -     16.828.503,67 
( - ) CUSTOS DIRETOS SOBRE 
VENDAS   -     (5.227.313,90)  -     (8.814.949,82)
 Custos com Serviços    -     (5.227.313,90)  -     (8.814.949,82)
LUCRO BRUTO 
OPERACIONAL   -     2.522.545,31   -     8.013.553,85 
( - ) DESPESAS 
OPERAC.  (2.754.415,17)  (11.886.858,37)  (5.278.595,36)  (17.615.350,90)
Despesas 
Administrat  (2.699.033,22)  (11.636.524,06)  (5.265.392,87)  (16.912.983,90)
Despesas
Financeiras   (1.959,05)  (139.205,08)  (5.032,30)  (644.008,07)
Despesas 
Tributárias   (53.422,90)  (111.129,23)  (8.170,19)  (58.358,93)
( + ) RECEITAS 
FINANCEIRAS   3.339,84   18.265,89   232,49   77.167,60 
( + ) OUTRAS RECEITAS 
OPERAC.  -     30.908,78   502.705,89   532.499,97 
RESULTADO ANTES DO IRPJ 
E CSLL  (2.751.075,33)  (9.315.138,39)  (4.775.656,98)  (8.992.129,48)
PROVISÃO PARA IRPJ 
E CSLL   -     (318.986,22)  -     (105.683,00)
Provisão Para IRPJ   -     (318.986,22)  -     (105.683,00)
Provisão Para CSLL   -     (318.986,22)  -     (105.683,00)
RESULTADOS LÍQUIDOS DO
PERÍODO   (2.751.075,33)  (9.634.124,61)  (4.775.656,98)  (9.097.812,48)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

                                                                                                                                  Reservas
Contas Capital Social Reserva de Capital Reserva Legal Lucros ou Prejuízos Total
     Acumulados
SALDOS EM 31.12.2019   20.830.000,00   -     -     (7.630.324,78)  13.199.675,22 
Integralização de Capital   18.387.126,99   -     -     -     18.387.126,99 
Adiantamento Para Aumento de Capital   -     -     -     -     -   
Resultado Líquido do Exercício 2020   -     -     -     (2.211.049,40)  (2.211.049,40)
SALDOS EM 31.12.2020   39.217.126,99   -     -     (9.841.374,18)  29.375.752,81 
Ajuste Exercícios Anteriores   -     -     -     -     -   
Integralização de Capital   117.873,01   -     -     -     117.873,01 
Adiantamento Para Aumento de Capital  -     -     -     -     -   
Resultado Líquido do Exercício 2021   -     -     -     (4.775.656,98)  (4.775.656,98)
SALDOS EM 31.12.2021   39.335.000,00   -     -     (14.617.031,16)  24.717.968,84 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (EM R$ 1,00)
   CONTROLADORA CONSOLIDADO
PERÍODO 2020 2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS   
Resultado Líquido do Exercício   (4.775.656,98)  (9.097.812,48)
( + ) Ajuste Exercícios Anteriores  -     -   
( + ) Depreciações e Amortizações  848.395,86   1.681.464,87 
Resultado Líquido Ajustado   (3.927.261,12)  (7.416.347,61)
Variação Clientes   -     1.337.518,40 
 Variação Empréstimos a Empregados   -     16,19 
 Variação Impostos a Recuperar   -     (261.923,59)
 Variação Adiantamentos Diversos  -     -   
 Variação Adiant. e Outros Créditos   (1.275,86)  13.157,21 
 Variação Fornecedores   -     (4.347,69)
 Variação Obrigações Sociais   31.909,03   52.272,68 
 Variação Obrigações Trabalhistas   39.529,93   65.683,39 
 Variação Obrigações Tributárias   13.694,88   32.744,50 
 Variação Provisões Trabalhistas   -     23.121,03
Aumento Adiantamnento de Clientes   -     15.688,49 
Variação Obrig. Aquisições Investimentos   (660.140,55)  (660.140,55)
Variação Outras Contas a Pagar    -     60.700,00 

DISPONÍVEL LÍQUIDO DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS  -4.503.543,69 -6.741.857,55
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   
Integralização de Capital   117.873,01   630.373,01 
Empréstimos de Sócios   -     864.200,00 
Empréstimos e Financiamentos   -     2.162.574,66 
Adiant. Para Aumento de Capital Próprio   12.359.244,98   16.627.043,46 
DISPONÍVEL LÍQUIDO DAS ATIVIDADES 
DE FINANCIAMENTO   12.477.117,99   20.284.191,13 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   
Variação Participações Societárias   1.401.200,00   1.404.800,00 
Adiant. Para Aumento de Capital Coligadas   5.299.364,76   5.299.364,76 
Empréstimos a Pessoas Ligadas  -     -   
Compra de Imobilizados   1.320.560,84   6.686.194,14 
DISPONÍVEL LÍQUIDO DAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTO   8.021.125,60   13.390.358,90 
DISPONÍVEL NO INÍCIO DO 
PERÍODO   91.505,93   802.033,33 
DISPONÍVEL NO FINAL 
DO PERÍODO  91.505,93   766.258,33 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

1 - Contexto Operacional. A Ceará Saúde Participações S.A., foi 
constituída em 10/03/2016 conforme NIRE 2340000683-8 registrado na 
Junta Comercial do Estado do Ceará, é uma companhia fechada, rege-se 
por seu estatuto e pelas leis que lhe forem aplicáveis, inscrita no CNPJ 
24.362.407/0001-27. A sociedade tem sede e foro jurídico em Fortaleza, 
Estado do Ceará, sediada na Avenida Santos Dumont, 2122, salas 1904 e 
1905 – Aldeota, tendo por objeto as seguintes atividades: a) Participação 
em outras sociedades cujo capital seja representado por ações ou cotas, que 
reúnam condições de eficiência econômica, tecnológica e de gestão e, ainda, 
que apresentem perspectivas adequadas de retorno para o investimento, em 
condições e prazos compatíveis com o risco e a natureza de sua atividade; 
b) Desenvolvimento e execução de projetos estratégicos para sociedades 
coligadas ou controladas; c) Prestar serviços no âmbito administrativo, 
financeiro, jurídico, tecnologia da informação e treinamento à todas às 
empresas coligadas e controladas. 2 - Demonstrações Financeiras. 
As demonstrações financeiras foram elaboradas em observância das 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), e 
demais legislações aplicáveis, consoante às práticas contábeis adotadas 
no Brasil, principalmente a Lei 11.638 de 28/12/2007, publicada no Diário 
Oficial da União, que alterou diversos dispositivos da Lei nº 6.404/76. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, foram também consideradas 
todas as normas técnicas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
– CFC. 3 - Principais Práticas Contábeis Adotadas. 3.01 - Disponível. 
As disponibilidades da Sociedade são mantidas com a finalidade de 
atender a compromissos de curto prazo e não para investimentos ou 
outros fins. São considerados como disponível os recursos em espécie e 
os depósitos bancários à vista, ambos em reais. 3.02 - Adiantamentos e 
Outros Créditos. O adiantamento contido nesta conta contábil refere-se a 
um adiantamento realizado para ao Hospital Regional do Cariri, que está 
em construção. Este recurso será ressarcido a CSPAR, quando o hospital 
estiver em operação, com as devidas atualizações financeiras. Os outros 
créditos contidos nesta conta referem-se as despesas antecipadas que serão 
computadas como despesas no exercício seguinte. 3.03 - Investimentos. 

Os investimentos constantes neste item correspondem a um investimento 
em uma Cooperativa de Crédito avaliado pelo custo de aquisição e 
investimento em outras pessoas jurídicas, a saber: Sicredi, Policlínica 
Ibiapaba Ltda., Cspar Tech Ltda., Hospital Geral Vale do Jaguaribe Ltda., 
Policlínica Pecém Ltda., Interall Tecnologia de Dados Ltda. e Hospital 
Centro Sul do Ceará Ltda. 3.04 - Adiantamento Para Aumento de 
Capital. Estes adiantamentos para aumento de capital, serão integralizados 
nas empresas Hospital Geral Vale do Jaguaribe Ltda., Policlínica Ibiapaba 
Ltda., Policlínica Pecém Ltda. e Interall Tecnologia de Dados Ltda., 
nos próximos aditivos destas sociedades. 3.05 - Imobilizado.Os bens 
do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição ou construção, 
líquidos de depreciação e amortização acumulada. A depreciação e 
amortização é calculada sobre o custo, pelo método linear, com base 
nas taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil estimada dos 
bens. 3.06 - Obrigações Sociais. As obrigações sociais correspondem a 
tributos, a saber INSS (Código 2100), FGTS e INSS       (Código 2631), 
da competência de dezembro de 2021 e que serão devidamente quitados em 
janeiro de 2022. 3.07 - Obrigações Tributárias. As obrigações tributárias 
correspondem a tributos, a saber IRRF (Código 0561), IRRF (Código 1708) 
e CSRF (Código 5952), da competência de dezembro de 2021 e que serão 
devidamente quitados em janeiro de 2022. 3.08 - Obrigações Trabalhistas. 
As obrigações trabalhistas correspondem ao saldo das provisões de férias e 
encargos (INSS e FGTS) dos funcionários da entidade. 3.09 - Obrigações 
com Aquisições de Investimento. As obrigações com aquisições de 
investimento correspondem a subscrição de capital nas investidas, que 
ainda não foram integralizadas. 3.10 - Capital Social. O capital social 
corresponde as quotas de capital devidamente subscrita e integralizada. 
3.11 - Prejuizos Acumulados. Prejuízos Acumulados correspondem aos 
valores de resultados negativos da entidade desde a constituição da entidade 
até o presente exercício social. Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2021. 
ANTÔNIO ROBERTO ALVES DE MELO  - Contador CRC-CE 11.939. 
DARIVAL BRINGEL DE OLINDA  - Diretor Presidente.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Saúde, Lady 
Diana Arruda Mota, Secretária, torna público o extrato do contrato resultante do Pregão Eletrônico 
nº 10.006/2021-PERP. Objeto: Contratação de serviço de realização de exames de ultrassonografia 
a fim de atender à necessidade emergente das redes de atenção secundária e primária. Contrato 
nº 10.006/2021-02SMS – Valor global: R$ 224.822,50. Contratada: Proimagem Serviço de Saúde 
Ltda - ME, através de seu representante legal, o Sr. Aristides Memória Taumaturgo Neto. Prazo de 
vigência: 12 meses, a partir da data da assinatura. Data da assinatura do Contrato: 27/01/2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - A Secretaria de Infraestrutura do Município, torna público 
o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação referente à Tomada de Preços nº SI-TP011/2021 
que tem como objeto:  contratação de empresa especializada para execução do serviço de implan-
tação e urbanização de avenida de via dupla na cidade. Fica Homologado e Adjudicado em favor 
da empresa TF Locações e Construções Pinheiro Ltda, pelo valor global de R$ 3.025.363,63 (três 
milhões, vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos). Homologa-
do e Adjudicado pelo Sr. Antônio Giovani Alves da Silva - Secretário, em 02/02/2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. A Secretaria de Infraestrutura torna público o Extrato 
do Instrumento Contratual nº SI-TP011/2021-01 INFRA, decorrente da Tomada de Preços Nº SI-
-TP011/2021, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para execução do ser-
viço de implantação e urbanização de Avenida de Via Dupla na Cidade. Contratada:  TF Locações 
e Construções Pinheiro Ltda, pelo valor global de R$ 3.025.363,63 (três milhões, vinte e cinco mil, 
trezentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos). Assina pela Contratante: Sr. Antônio 
Giovani Alves da Silva - Secretário; Assina pela Contratada:   Sr. Thiago Nogueira Pinheiro. Data 
de Assinatura do Contrato: 04/02/2022. Vigência: 210 (duzentos e dez) dias a partir da data da 
assinatura da Ordem de Serviço.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria de Educação. 
Contratada: COOCAF Cooperativa Cearense de Agricultores Familiares Ltda. Pelo valor de R$ 
553.728,00 (quinhentos e cinqüenta e três mil, setecentos e vinte oito reais). Objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar conforme lei 11.947/2009, destinado a alimentação 
escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme especificações em anexo. 
Procedimento Licitatório: Chamada Publica Nº 2022.01.24.002-SEDUC. Vigência do Contrato: da 
data da sua assinatura até 31/12/2022. Dotações Orçamentárias: 18.18.12.361.1201.2.018. Ele-
mento de Despesas: 33.90.30.00. Assina pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz – Ordenador 
de Despesas da Secretaria. Assina pela Contratada: Francisco Sirlandio Felix Azevedo. Data da 
Assinatura: 07/02/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Saúde. Contra-
tada: Arena Combustíveis Ltda. Pelo valor global de R$ 966.800,00 (novecentos e sessenta e seis 
mil e oitocentos reais). Objeto: Aquisição de combustíveis e outros derivados de petróleo, conforme 
especificações em anexo. Procedimento Licitatório: Pregão Presencial Nº 2022.01.12.001-SESA. 
Vigência dos Contratos: da data da assinatura do contrato a 31/12/2022. Dotações Orçamentárias: 
Saúde: 17.17.10.302.1003.2.011 06.06.10.122.0402.2.008. Elemento de Despesa: 33.90.30.00. 
Assina pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina 
pela Contratada: Marcos Aurélio Bezerra. Data da Assinatura: 02/02/2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 
Nº 22.01.01/PE. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de refeições e lanches prontos destinados a atender 
as demandas das diversas Secretarias Municipais de Itapipoca/CE. A Prefeitura Municipal 
de Itapipoca, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, com o objeto acima descrito, na data e horários a seguir mencionados: Data e 
horário para Acolhimento das propostas e documentos de habilitação: até 24/02/2022, às 09h00min; 
Abertura as propostas: 24/02/2022, às 09h30min; Sessão de disputa de preços: 24/02/2022, às 
10h00min. Todos os horários referem-se ao horário de Brasília. O Edital poderá ser retirado nos 
sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 10 de Fevereiro de 2022. Ramon 
Galvão Fernandes - Presidente da CPL

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Infraestrutura - Resultado 
do Julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços Nº 21.23.10/TP, que tem por 
objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de Praça e Pavimentação de Acesso 
a Localidade de Lagoa da Mangabeira no Município de Itapipoca/CE. Após abertura e análise 
das propostas apresentadas e amparada em Parecer Técnico emitido pela equipe de engenharia 
do município, a comissão chegou ao seguinte resultado: Empresa Vencedora: CONSTRUTORA 
IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 00.611.868/0001-28, com o valor global de R$ 
1.857.687,30 (hum milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 
trinta centavos). Diante do exposto e conforme previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei 8.666/93, 
fica aberto prazo recursal, a contar desta publicação. Itapipoca/CE, 10 de fevereiro de 2022. Antônio 
Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Tomada de Preços 
n° 22.23.03/TP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que, 
no dia 03 de março de 2022, às 10h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de 
Preços, n° 22.23.03/TP, cujo objeto é Contratação de Empresa especializada de Arquitetura 
ou Engenharia para Elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura, Orçamentos, 
Cronograma Físico Financeiro, Coordenação e Compatibilização de todas as Peças 
Técnicas para Construção de um Centro de Comércio Popular (Camelódromo), no Município 
de Itapipoca-CE. O Edital completo poderá ser consultado pelo sítio  https://licitacoes.tce.ce.gov.
br. Itapipoca/CE, 10 de fevereiro de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas 
da Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama. Aviso de Abertura das Propostas de 
Preços – Tomada de Preços nº 2021112302-SEDU, Objeto: Contratação e empresa 
especializada para realização de serviços de instalação de Forro e Pontos Elétricos em 
diversas escolas municipais de Jaguaretama-CE. A comissão de licitação comunica aos 
interessados que abertura dos envelopes das Propostas de Preços será dia 17/02/2022 ás 
09h00min, na sala da comissão de licitação da Prefeitura Municipal, Rua Tristão Gonçalves, 
185, maiores infor. tel. 88 3576-1305 email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, 
Jaguaretama-CE, 10 de Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente da CPL.
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Derrota. A seleção brasileira tropeçou na estreia do Pré-Mundial de Basquete Feminino ao perder por 65 
a 52 para a Austrália, na manhã de ontem (10), em Belgrado (Sérvia). Estão em jogo três vagas para o 
Mundial em 2023, uma delas já garantida pela seleção australiana, pois o país sediará o evento mundial.ESPORTES

FOTO FABIO MENOTTI 

O racha           
A realização de um racha ainda é a mais democrática 

partida de um futebol que se deseja leve e descontraído 
sem regras e que deixa o seu praticante sempre de bom 
humor. Rachemos, pois.

Neídes Nobre
Foi um dos grandes nomes do basquetebol cearense 

e ele está no livro do cel. Julião em várias páginas. Gos-
taria de ter notícias do mesmo.

Danilo Forte           
Sou seu admirador e sua atuação na Câmara tem 

sido mercada pela sensatez e espírito público. Diz ele 
que o nosso estado está no caminho do tornar-se um 
centro econômico global.

Rússia x Ucrânia
A China entrou em campo e vai jogar no time da 

Rússia. Isto não é bom para os Estados Unidos.

Betsul
Esta marca ganha também a simpatia do pessoal do 

esporte, pois Falcão o maior jogador de futsal do mun-
do por duas vezes é quem faz sua propaganda na TV. E 
com muita classe, diga-se.

3 sorteios

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

A repercussão é grande e a decisão que a Loteria dos 
Sonhos criando mais um sorteio teve enorme aceitação as 
extrações às 11 horas, às 14.30hs e às 19.30. Neste último 
extração além de 5 mil reais tem também a moto zerada.

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

Em clima de contagem 
regressiva para a disputa do 
título do Mundial de Clubes, 
o time do Palmeiras partici-
pou do penúltimo treino tá-
tico, no final da tarde desta 
quinta-feira (10), no estádio 
Zayed Sports City, em Abu 
Dhabi (Emirados Árabes 
Unidos). O técnico Abel 
Ferreira contou com todos 
os jogadores inscritos na 
competição, incluindo o go-
leiro Vinicius Silvestre, que 
encerrou o período de iso-
lamento após testar positivo 
para covid-19 ao desembar-
car no país.

Quem viajou nesta ma-
drugada rumo à Abu Dhabi 
foi o atacante Gabriel Veron, 
convidado pela diretoria a se 
juntar ao Verdão e assistir in 
loco à decisão de título con-
tra os ingleses, no sábado, 
às 13h30 (horário de Brasí-
lia). Veron testou  positivo  
para a covid-19 pouco antes 
de o Palmeiras viajar para 
os Emirados Árabes, e não 
foi inscrito para disputar o 

Mundial. A partir das 17h, 
o Alviverde terá mais ingres-
sos à venda (online) para a 
final de sábado (12), exclusi-
vamente para torcedores que 
compraram bilhetes para a 
semifinal contra o Al Ahly, 
na última terça (8). 

Em sua segunda partici-
pação seguida no Mundial 
de Clubes, o meio-campista 
Danilo, de 20 anos, está con-
fiante no poder de superação 
da equipe Alviverde diante 

do time inglês, vencedor da 
última edição da  Liga dos 
Campeões, que se classificou 
à final após derrotar o Al Hi-
lal por 1 a 0 na tarde de on-
tem (9).

“Não sabia que teria essa 
oportunidade duas vezes 
tão rápido na minha carrei-
ra. Jogar a final do Mundial 
para mim vai ser a mesma 
sensação de jogar a primei-
ra final de Libertadores. En-
frentar um time da Europa é 

outro estilo de jogo, jogado-
res de alto nível. O Chelsea 
é um time que gosta de ter a 
bola, os laterais apoiam bas-
tante. Mas como o Abel fala, 
o maior desafio está dentro 
de nós”, afirmou Danilo, ca-
misa 28, em depoimento ao 
site do Palmeiras. Nesta sex-
ta (11) o Verdão fará o trei-
no de reconhecimento no 
Mohammed Bin Zayed Sta-
dium, palco da decisão do 
título no sábado (12).

AABB Na coluna hoje Vandemberg Morais, competente 
administrador que comanda a querida AABB.

DOIS NOMES QUERIDOS Oriel Mota Filho e Billy, 
amigos deste colunista.

ARI BRILHA Oto Cavalcante sobradas razões para comemorar, 
pois o Ari de Sá é uma escola que sempre está na linha de frente.

DOIS HOMENS Dois homens de bem e que têm se des-
tacado em diferentes setores de nossa sociedade. O senador 
Eduardo Girão e o executivo e empresário Geraldo Luciano 
estava na fila aplaudindo Sergio Muro na palestra que este 
preparado juiz fez esta semana para empresários locais. Um 
detalhe que me chamou atenção: dois tricolores de primeira 
linha. O senador está na coluna com Gaudêncio Lucena.

A decisão do torneio mundial será neste sábado às às 13h30 contra o campeão europeu Chelsea  

Palmeiras faz penúltimo treino 
antes de decisão contra Chelsea 
O clube alviverde comandado pelo o técnico portugues Abel Ferreira
fez o seu penúltimo treino no final da tarde de ontem em Abu Dhabi  

NATURAGUA ÁGUAS MINERAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Torna público que Recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, 
a Regularização da Licença Ambiental Única para Minigeração distribuída de energia 
elétrica a partir de fontes Renováveis na Fazenda Meuzamor, S/N, Dourado no Município 
Horizonte/CE, com validade de 05 anos. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE FORTALEZA
1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS

EDITAL DE CITAÇÃO - Processo nº 0206126-08.2021.8.06.0001
Retificação de Registro de Imóvel Retificação de Área de Imóvel

Paulo Robério Leite Sampaio e outro

FAZ SABER

ação de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA

Pelo presente edital ficam citados: CARLOS PONTES SANTOS LIMA e
sua mulher, se casado for, e/ou herdeiros ou sucessores e FRANCISCO MANOEL FERREIRA
COSTA e sua mulher, se casado for, e/ou herdeiros, caso falecidos, todos com qualificação
ignorada, com endereço em lugar incerto e não sabido, para responder a todos os atos do
processo, inclusive contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar do vencimento do
prazo deste edital, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos articulados pela parte
autora, nomeando-se Curador Especial em caso de revelia. E para dar publicidade ao ato,
determinou a MM. Juíza, Sônia Meire de Abreu Tranca Calixto, Juíza de Direito da 1ª Vara de
Registros Públicos, a expedição deste. Publique-se.

Sônia Meire deAbreu Tranca Calixto - Juíza de Direito

Classe: - Assunto: -
Requerente: - Valor da Causa: R$ 1.500,00

A Dra. Sônia Meire de Abreu Tranca Calixto, Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos da Comarca de Fortaleza, por nomeação legal, etc. a todos quanto virem
presente EDITALde citação comprazo de 20 (vinte) dias, com fulcro no arts. 256, Inciso II e 257 § Único
do Código de Processo Civil, ou dele conhecimento tiverem que tem curso perante este Juízo, uma

, Um terreno de forma irregular, situado nesta capital, àAv. Dom
Manuel, medindo 1,50m de frente por 43,70m de fundos, alargando-se daí para 5,50m de largura, até
atingir mais 12,55m de fundos, limitando-se: ao norte, com propriedade de José Augusto Araújo
Guabiraba, sua mulher e outros; ao sul, com a casa nº 1211, de propriedade de Ana Maria Andreazza
Araújo Leite e outros, ora em transferência para a Clínica Dr. José Nilson S/C Ltda., antes com Wilson
Araújo, ao nascente, com o imóvel de Arthur Guabiraba da Cunha, antes onde derem os fundos
indicados; e, ao poente, com a dita Av. Dom Manuel, lado ímpar. Uma casa situada naAv. Dom Manoel,
nº. 1.211, com o respectivo terreno em que se acha encravada, medindo 17,60m de frente por 44,00m
de fundos, limitando-se: ao norte, comAugusto Guabiraba da Cunha; ao sul, com Expedito Machado da
Ponte; ao leste, fundos, comArthur Guabiraba da Cunha; ao oeste com aAvenida Dom Manuel. Objeto
das matrículas nº. 62.957 e nº. 34.802 ambas do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona da
Comarca de Fortaleza - CE.

Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Fortaleza, Estado do Ceará aos 01 de fevereiro de 2022. Eu, Francisco Sérgio Cavalcante Duavy,
Supervisor de Unidade Judiciária (matrícula 24915), o digitei.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA – AGO - REALIZAÇÃO NA FORMA 

PRESENCIAL E DIGITAL - DE 28/03/2022 - DA 
COOPEGO - COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS

E OBSTETRAS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ Nº 41.314.303/0001-66 E NIRE Nº 23400005149.

a) O Presidente da COOPEGO – Cooperativa dos Gineco-
logistas e Obstetras do Ceará, com endereço à Rua João 
Carvalho, nº 800, salas 109, 110 e 111, bairro Aldeota, CEP 
60.140-140, telefone: (85) 3224-8064, email: coopego@
coopego-ce.com.br, Fortaleza – Ceará, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo artigo 38, parágrafo 2º, 
da Lei nº 5.764/71 e pelos artigos 19 e 50 inciso IV, ambos 
do Estatuto Social, e observando as previsões do Decreto 
estadual nº 34.513, de 15 de janeiro de 2022, que, dentre 
outras determinações, dispõe sobre medidas de isolamento 
social contra a COVID-19 no Estado do Ceará, com a libe-
ração de atividades, do artigo 43-A, da Lei nº 5.764/71, con-
voca todos os seus cooperados em condições de votar a 
participar de “ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO”, 
QUE SERÁ REALIZADA NA FORMA PRESENCIAL E DI-
GITAL, no dia 28 de março de 2022 (segunda-feira), sendo 
às 07:00 horas, em primeira convocação, com a participa-
ção de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de 
votar; ou às 08:00 horas, em segunda convocação, estan-
do a metade e mais um dos associados em condições de 
votar; ou, finalmente, às 09:00 horas, em terceira e última 
convocação, com o mínimo de 10 (dez) associados em con-
dições de votar, para deliberar sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: 1. Eleição da Diretoria para o exercício de 2022 a 
2024 e dos componentes do Conselho Fiscal para o exer-
cício de 2022/2023. 2. Prestação de contas da Diretoria do 
exercício anterior, compreendendo: 2.1. Relatório da Dire-
toria e Apresentação do Balanço Patrimonial com demais 
demonstrativos; 2.2. Demonstrativo das sobras apuradas 
ou perdas; 2.3. Parecer do Conselho Fiscal. 3. Votação do 
Balanço. 4. Destinação das sobras apuradas ou rateio das 
perdas. 5. Fixação dos honorários para os componentes 
da Diretoria e Cédula de Presença para os membros do 
Conselho Fiscal. 6. Posse da Diretoria (biênio 2022-2024) 
e do Conselho Fiscal (ano 2022/2023). 7. Outros assuntos 
de interesse coletivo. OBSERVAÇÕES: a) A realização da 
assembleia na forma presencial se dará no endereço do 
auditório da SOCEGO, sito à Rua João Carvalho, nº 800, 
sala 1004, bairro Aldeota, CEP 60.140-140, telefone: (85) 
3224-8064, email: coopego@coopego-ce.com.br, Fortale-
za – Ceará; enquanto a realização da assembleia na for-
ma digital a ocorrer pela plataforma Zoom Cloud Meetings, 
através de link a ser disponibilizado no WhatsApp através 
dos telefones (85) 99944-5561 / 99944-6167 e no site da 
cooperativa (www.coopego-ce.com.br), às 17h do dia de 
sua realização, com abertura da sala virtual prevista para às 
19h, para informar, discutir e deliberar sobre a pauta do dia, 
conforme artigo 82 do Estatuto Social;  b) As decisões da 
Assembleia Geral Ordinária, do dia 28 de março de 2022, 
se restringirão à ordem do dia, conforme artigo 28 do Esta-
tuto Social, sem embargo de comunicados de interesse so-
cial; c) O processo eleitoral especificado acima se iniciará 
a partir da abertura da Assembleia Geral e se encerrará às 
20:00 horas do mesmo dia 28 de março de 2022; d) Para 
efeito de “quórum” estatutário, o quadro social é constituí-
do nesta data por 422 associados em condições de votar; 
e) O prazo para as inscrições das chapas concorrentes à 
Diretoria e dos candidatos ao Conselho Fiscal e o sistema 
de eleição será fixado e/ou divulgado por Comitê Eleitoral, 
conforme previsto no artigo 35 do Estatuto Social; f) Todas 
as informações eventualmente necessárias à votação se-
rão disponibilizadas ao cooperado votante. Fortaleza/ce, 10 
de fevereiro de 2022. Laryssa Portela Ramos Magalhães 
Rêgo – Presidente da COOPEGO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ/CE - 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1102.01/22-PE. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS 
DEMANDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS JUNTO 
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA.  DO TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. O Pregoeiro da Prefeitura de Santana 
do Acaraú-CE, toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 
11 de fevereiro de 2022 a 23 de fevereiro de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no 
Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br.  A Abertura das Propostas acontecerá no dia 23 de 
fevereiro de 2022, às 08h30mn. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 10h00min do dia 23 de fevereiro de 2022, (Horário de Brasília). O edital na 
íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, 
á Av. São João, 75 - Bairro Centro, Santana do Acaraú – CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.
br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio 
da Prefeitura Municipal. À comissão de Pregão.  Santana do Acaraú/CE, 11 de fevereiro de 2022.   
Daniel Marcio Camilo do Nascimento Pregoeiro Publica-se nos Jornais:

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.02.08.01 -PE  A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACOPIARA – CEARÁ torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2022.02.08.01-PE, do tipo ME-
NOR PREÇO, tendo como OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO SISTEMA 
PÚBLICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDI-
TAL, o edital está disponível no endereço eletrônico: www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br, com o 
prazo de cadastramento das propostas até o dia 28 de Fevereiro de 2022 as 12:00min, abertura 
das propostas as 12:15min e a fase da disputa de lances as 13:00min (HORÁRIO DE BRASÍ-
LIA), 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 en-
dereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. 
Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPLEITE 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE QUIXERAMOBIM LTDA - CNPJ: 
21.965.459/0001-08 – NIRE 23 4 000 16388. O Diretor Presidente da COOPLEI-
TE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE QUIXERAMOBIM LTDA, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 320 senhores coo-
perados em condição de votar, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se 
no dia 03 de março de 2022, na sede da COOPLEITE, situada na Rua Senador Paulo 
Sarasate 173 – Bairro: Centro – CEP: 63.800-000 – Quixeramobim/CE, atendendo 
todas as normas de saúde e segurança editadas pelo governo do Estado e Ministé-
rio da Saúde devido à pandemia causada pelo covid-19. A Assembléia ORDINARIA 
ocorrerá, respectivamente, em primeira convocação às 08:00 horas com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 09:00 horas em segunda convocação com a 
presença de metade mais um dos cooperados; e às 10:00 horas em terceira e última 
convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados em condições de 
votar, para deliberação em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a seguinte ORDEM 
DO DIA: 1 – Prestação de contas, compreendendo Relatório de Gestão do ano de 
2021, Balanço Patrimonial de 2021 e a Demonstração das sobras apuradas ou das 
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas 
da sociedade; 2 – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes 
da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade do ano 
2021; 3 – Plano de atividades da Cooperativa para o exercício de 2022; 4 – Eleição 
de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Fiscal; 5 – Fixação do valor dos ho-
norários, gratificações e cédula de presença dos membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal; 6 – Outros assuntos de interesse geral. Quixeramobim/CE, 11 de fevereiro de 
2022. Francisco Wellington de S Barbosa - Diretor Presidente.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 11/02/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO, 705, CENTRO - FORTALEZA - CE
TELEFONE - (085) 3226-8330

CNPJ Nº 06.572.986/0001-50 - CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS 

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30632 TATIANA ARRUDA MATEUS E RAYLE ACCIOLY RAMALHO 

10 DE FEVEREIRO DE 2022 
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada
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Na manhã de ontem mé-
dicos dos Gonzaguinhas, 
Frotinhas, SAMU Fortale-
za e Hospital da Mulher se 
manifestaram em frente ao 
Frotinha do Antônio Bezer-
ra contra uma redução sala-
rial que começou a ser apli-
cada no dia 1º de fevereiro 
após a contratação da Coo-
perativa de Atendimento 
Pré e Hospitalar (COAPH) 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS).

Desde o dia 31 de janei-
ro o Sindicato dos Médicos 
do Ceará promove ações em 
prol da valorização dos ho-
norários médicos por conta 
de um reajuste salarial que 
cortou os valores recebidos 
em até 40%.

Nesse contexto,  já no pri-
meiro dia de aplicação da 
decisão, o Sindicato dos Mé-
dicos recebeu a informação 
de que no Gonzaguinha da 
Barra do Ceará, de três clíni-
cos, havia apenas um coope-
rado na escala. Na Frotinha 
do Antônio Bezerra, a situa-
ção se repetiu com a falta 
de 2 médicos. Já no SAMU 
Fortaleza, das 6 unidades 
móveis, apenas 3 rodavam 
devido a falta de médicos. 
“Aproximadamente 80 médi-
cos entregaram suas escalas 
após essa modificação”, rela-
ta o  presidente do Sindicato 
dos Médicos, Dr. Leonardo 
Alcântara, evidenciando 
possíveis impactos sobre o 

atendimento à população.
De acordo com o Dr. Leo-

nardo de Alcântara, a redução 
salarial aconteceu de forma 
intempestiva e sem nenhum 
aviso prévio. “Obviamente 
isso altera a disponibilidade 
dos médicos a trabalharem 
nesses períodos. A gente sabe 
que estamos vivendo a 3ª 
onda da covid, existem mui-
tos casos de pacientes conta-
minados chegando às unida-
des e é importante ressaltar 
que essas unidades [afetadas] 

são justamente as de emer-
gência”, explica.

Para ele, o impacto no tra-
balho realizado é significativo 
em meio a um período de alta 
necessidade. “Em um momen-
to em que a sociedade trabalha 
para reconhecer o esforço dos 
profissionais de saúde, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
e essa cooperativa contratada 
[COAPH] fazem exatamente o 
contrário”, pontua.

O presidente afirmou que 
a prefeitura contratava os 

profissionais de saúde por 
um vínculo conhecido como 
RPA, recibo de profissional 
autônomo, que, de acordo 
com ele, não é considerado 
adequado. Os valores por 
plantão eram de segunda à 
sexta-feira (Turno MT): R$ 
1.856,00; segunda à quinta 
(Turno SN): R$ 2.029,00; sex-
ta (Turno SN) e final de sema-
na: R$ 2.174,00. Atualmente, 
os valores foram modificados 
para segunda à sexta (Turno 
MT): R$ 1.285,20; segunda à 

quinta-feira (Turno SN): R$ 
1.330,00; sexta-feira (Turno 
SN) e final de semana: R$ 
1.363,35; feriado nobre (Car-
naval, Natal e Réveillon): R$ 
2.528,87. “Entendemos que a 
melhor forma de contratação 
de médicos é por concursos 
públicos, onde conseguimos 
selecionar bons profissionais 
e manter um vínculo forte 
entre o profissional, a ins-
tituição e principalmente a 
sociedade”, opina o Dr. Leo-
nardo de Alcântara.

Em nota, a SMS afirmou 
que o termo de contrato 
através de Recibo de Paga-
mento Autônomo (RPA) nas 
unidades hospitalares da Se-
cretaria Municipal da Saúde 
(SMS) foi finalizado no dia 
31 de janeiro para atender 
uma decisão judicial, sendo 
substituído pela contratação 
por cooperativa, que seguiu 
todos os trâmites legais, con-
forme artigo 24 da Lei 8.666 
de 1993 (Lei de Licitações). 
“A Cooperativa selecionada, 
que assumiu as escalas em 
01/02/2022, foi a que ofer-
tou o menor valor dentre os 
concorrentes, neste caso, de-
finido pelas próprias coope-
rativas, mas ainda dentro dos 
preços de mercado”, finalizou 
o comunicado.

Por Yasmim Rodrigues

12 Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022  O ESTADO                     

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

GERAL
Vila das Artes. As inscrições para o curso de formação básica em teatro da Vila Das 
Artes só poderão ser realizadas até o próximo dia 13. O processo destina-se a jovens 
de 8 a 14 anos e deve ser feito de forma online no site do Instituto Iracema.

Após redução salarial de cerca de 40%, médicos
protestam em frente ao Frotinha do Antônio Bezerra
Aproximadamente 80 médicos entregaram escalas de plantões após a alteração de salário

Um pouco de muita gente

Rapidíssimas

No primeiro dia de aplicação dos novos salários,  no SAMU Fortaleza, das seis unidades móveis, 
apenas 3 rodavam devido à falta de médicos

Exposição “Unifor 
Plástica” revela e consolida 
grandes nomes das artes no 
Brasil. Com o tema “Corpo 
Ancestral”, a 21ª edição da 
mostra tem entrada gratui-
ta e pode ser conferida até 
este domingo, 13, no Espaço 
Cultural Unifor.

Na tarde desta quarta-
-feira (9), o presidente da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (Fiec), Ri-
cardo Cavalcante, se reuniu 
com o presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Ceará (Alece), Evandro 
Leitão, para discutir ações 
para o fortalecimento do 
setor têxtil cearense.

Serginho Ferreira irá 
brindar seus 85 anos no 
Clube Retrô,  no próximo 
dia 18, a partir das 20 
horas. Entre as atrações, 

Fernandinho e Edu Lenda.
Criatividade é isso. Dono 

de um barzinho na Padre 
Valdivino botou nome Ha-
beas Corpu’s “sua liberdade 
começa aqui”. Palmas pra ele!

Tomou chá de sumiço Le-
tícia Ferreira. O que houve 
ou o que terá havido?

Deu notícias o impulsiona-
dor de aventuras temáticas de 
Paracuru, Fábio Melo. Com 
sua mulher, engenheira Ana 
Paula, aniversariante de hoje, 
estará em Recife e Olinda em 
mais uma lua-de-mel. 0 amor 
remove montanhas!

Falando em Paracuru 
o muito bom secretário de 
turismo Ângelo Tuzze falou 
grosso: descartado Carna-
val, segue assim determina-
ção expressa do governador. 
Certíssimo.

Aniversariam amanhã 

Tiago de Alencar Vieira 
(Ebral), advogado Danúbio 
Holanda Mendes, e Sarinha 
Arrais Mendes. Parabéns!

A Assembleia Geral 
Ordinária anual do Ideal 
Clube, irá se realizar na 
Sede Social (no salão Ma-
cambira), no próximo dia 
22, às 8h, com a presença, 
pelo menos, da metade dos 
associados, em primeira 
convocação, destinada 
a eleger o presidente, os 
membros do Conselho 
Deliberativo.

A empresária e estrategista 
Izabel Helena, conhecida por 
sua vasta experiência com sa-
lões, lançará um podcast com 
assuntos da área de beleza no 
próximo dia 14 de fevereiro.

“Vamos transmitir nosso 
conhecimento, falar de expe-
riências, tendências e muitas 

novidades no mercado da 
beleza”, afirma a empresária 
conhecida como “dama dos 
salões de sucesso”. 

O primeiro episódio do 
podcast será estreado pela ca-
beleireira e influencer Nayara 
Bezerra, a “Top das Loiras”. 

O podcast será transmi-
tido via canal do Youtube e 
terá como objetivo expandir 
conhecimento.

Quem é Izabel Helena? 
Empreendedora pioneira 
na criação de conteúdos e 
cursos de gestão financeira 
e marketing no segmento da 
beleza, já ajudou mais de 
3.000 profissionais a orga-
nizarem suas estratégias de 
negócios, controlando seu 
financeiro e atraindo e fide-
lizando clientes com estraté-
gias que potencializam sua 
marca no mercado.

Relembrando hoje a beleza da nossa eterna Miss Brasil, Emilia 
Correia Lima

Construtora Brasterra reúne investidores durante noite festiva 
do “Clube de Amigos” e lança dois novos empreendimentos em 
Guaramiranga. Na foto, os sócios Luís Nunes, Edmundo Rodrigues 
e Flávio Sobral, com Fábio Ozorio, homenageado com comenda

FOTO MARCUS CASTRO / SINDICATO DOS MÉDICOS

Lançamento. A partir deste sábado (12), o restaurante Cabaña Del Primo, especialista no preparo de carnes com inspiração argentina, 
promoverá a primeira edição do almoço Happy Hour, intitulado Sabaña, com um menu exclusivo que inclui três petiscos, um prato principal 
e um balde com três cervejas Stella Artois long necks por R$ 89,90. A novidade de 2022 será acompanhada também de música ao vivo no 
restaurante, promovendo uma experiência completa, como explica Igor Martins, diretor do Grupo Geppos. “O Cabaña possui essa energia 
de aconchego e alto-astral, por isso pensamos no Sabaña, para proporcionar uma programação diferente no horário do almoço, pensando 
em quem não abre mão da boa gastronomia e curte um happy hour, especialmente aos sábados”, explica. O menu exclusivo foi desenvolvi-
do pela chef Louise Benevides e estará disponível todos os sábados no Cabaña Del Primo do Shopping Jardins Open Mall, das 12h às 16h.

Pops Pipoca Gourmet 
chega ao mercado 
cearense com 
sabores exclusivos

Um modelo de negócios 
atrativo e que já ganhou espaço 
no mercado cearense. Assim é a 
Pops Pipoca Gourmet, idealizada 
pela empreendedora Aline Joca.

Em 2016, após estar no 
período de maternidade, a 
empresária buscou algo para 
trabalhar por contra própria. 
“Em uma conversa familiar, 
foi sugerida a ideia da pipoca 
gourmet. Resolvi estudar o 
mercado, entender como era 
a dinâmica desse produto e 
apostar”, ressalta.

O negócio exigiu 
conhecimento. “Busquei 
receitas, mas também quis 
criar autorais. Cheguei em 
uma que pudesse agradar 
o paladar dos clientes, com 
sabor inconfundível”, destaca. 
Segundo Aline, o diferencial do 
mercado é “a crocância”.

Atualmente a Pops Pipoca 
Gourmet trabalha com várias 
opções de embalagens 
personalizadas com temas de 
eventos, além de saquinhos 
e potinhos. “Temos também 
o serviço de tabuleiro volante 
de pipoca gourmet, brigadeiro, 
guloseimas e outros”, pontua.

A empreendedora também 
ressalta que há um publico 
corporativo cativo. “Diversas 
empresas buscam nossos 
serviços. Somos bastante 
acionados para eventos, 
ações internas, distribuição 
de brindes para clientes e 
promoções”, explica.

Depois de comemorar antecipadamente seu niver com amigas 
queridas, Fátima Salles tomou a rota do Rio de Janeiro para 
brindar a data do dia 11, a dois, ao lado do marido Duca Salles

Nossa estimada Dulce Tigre assumiu a presidência executiva 
de um clube de Sergipe.

Sua mãe, Vera Tigre, irá comandar reunião do grupo 
Acad, do qual é presidente, e irá receber as associadas dia 20, 
no Ideal Clube.

Fanda Bastos com a mana Rejane na hora do almoço, no Tio 
Armênio, no RioMar.

Quem marcou folhinha ontem foi a simpática Lana Cor-
reia que festejou a data ao lado da lista afetiva.

Na última quinta-feira (10), a coordenadora de Desenvol-
vimento Humano do Grupo Aço Cearense, Lia Pessoa, foi a 
facilitadora de um momento do Programa Executivo de Imer-
são para HR Business Partners, da empresa Blueprintt, que tem 
como objetivo compartilhar melhores práticas com líderes e 
times estratégicos das principais funções corporativas.

Lia Pessoa liderou a apresentação da sessão “Importância 
do papel consultivo do HRBP para influenciar o negócio” 
para os participantes do programa, mostrando um pouco 
como o Grupo Aço Cearense vem implantando inovações 
no seu onboarding, trazendo mais produtividade, assertivi-
dade e desenvolvimento.

“Para nós é sempre uma satisfação compartilhar nossos 
cases em programas que desenvolvem competências humanas 
e organizacionais dos profissionais que buscam integração e 
crescimento”, explica a coordenadora. 

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

 7
A0

A-
3C

8C
-D

FF
F-

D
D

34
.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7A0A-3C8C-DFFF-DD34 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 7A0A-3C8C-DFFF-DD34

Hash do Documento 

CC5B2F3AD6797BEB3665851B5CBA686CF9872486D374ADC88256D4061AEC9DB1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/02/2022 é(são) :

Soraya De Palhano Xavier (Signatário - REDE INDEPENDENTE 

DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA) - 382.583.663-00  em 

11/02/2022 09:13 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS 

DO NORDESTE LTDA - 07.038.870/0001-07


