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Segundo dados da Receita Federal, o número chega a 1 milhão quando considerado o total de documentos na malha fina de anos anteriores, que soma 400 mil

A campanha “Doar sangue é a nossa alegria” será lançada nesta segun-
da-feira, com atividades previstas para até o dia 2 de março. O Carnaval é 
um período em que tradicionalmente há menos doações. CIDADES6

Campanha do Hemoce 
tenta atrair doações

O Hemoce tem como objetivo aumentar os bancos de sangue no período que antecede o Carnaval
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ASSISTA AOS VÍDEOS
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twitter @oestadoce
facebook jornaloestado
instagram @oestadoonline

Edital “Mulheres 
na Ciência” apoiará 
projetos no Ceará 
com até R$ 130 mil

ECONOMIA9

Textinho da chamada: Dentre as principais falhas observadas pela Receita na declaração do Imposto de Renda estão omissão de rendimentos do titular 
ou de seus dependentes, erros ao informar gastos com saúde ou a inclusão de dependentes que não atendem às regras do fisco, entre outros. Para 
receber a restituição, o contribuinte precisa corrigir o erro. Para fazer a retificação, o cidadão precisa acessar o programa IRPF 2021. ÚLTIMAS8

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

Palmeiras perde 
por 2 a 1 para o 
Chelsea na final do 
Mundial de Clubes

O alviverde paulista, 
comandado pelo o técnico 
portugues Abel Ferreira, 
não conseguiu vencer o 
clube inglês pela a decisão 
do torneio. Com a vitória 
do Chelsea, a competição 
teve pela oitava vez segui-
da um campeão europeu. 
ESPORTES11

Kits escolares da 
Cruz Vermelha 
são enviados para 
estudantes do CE

GERAL12

Malha fina do Imposto de Renda 
acumula 600 mil declarações

As declarações vão para a malha fina do IR por erros cometidos pelos contribuintes. Para 
verificar qual falha foi cometida, deve-se acessar o sistema da Receita Federal na internet

Congressistas vão 
pautar preços dos 
combustíveis no 
Brasil esta semana

Há uma sessão no Sena-
do Federal marcada para 
esta terça em que devem 
ser votadas duas matérias 
que tentam estabilizar os 
preços. Segundo o relator 
das propostas, elas es-
tão com “entendimentos 
adiantados” para votação. 
POLÍTICA4

FOTO MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

FOTO DIVULGAÇÃO / HEMOCE
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5O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

Loteria. As dezenas do Concurso 2.454 da Mega-Sena serão sorteadas na próxima quarta-feira 
(16), quando apostadores poderão dividir um prêmio estimado em R$ 12 milhões. No sábado (12), 
ninguém acertou as seis dezenas do sorteio anterior, com prêmio estimado em R$ 7 milhões.NACIONAL

No Ceará, Camilo Santana concedeu reajuste linear de 10,74% para todo o funcionalismo

O impulso parte de esforços para capacitar para a exportação

FOTO DIVULGAÇÃO / GOVERNO DO ESTADO

A inflação atingirá pico em abril ou maio
Roberto Campos Neto (Banco Central) ao afir-

mar que a alta não é por escassez de oferta

J uristas avaliam como certa a tendên-
cia de uma onda de indenizações na 
Justiça do Trabalho para empregados 
que contraírem covid na volta à roti-

na. Apesar de ser impossível precisar onde al-
guém foi infectado, na maioria dos casos, seja 
no transporte coletivo, em festas ou até em 
encontros familiares, a expectativa é que seja 
aplicado o “nexo de causalidade”, concluindo 
que a infecção foi no ambiente de trabalho. 
Isso significa, na prática, que vai sobrar nova-
mente para o empregador.

Tendência negada
A ministra Maria Cristina Peduzzi, presiden-

te do TST, não vê isso. Ela observa temas mais 
recorrentes, relacionados a verbas rescisórias. 

Doença moral
A expectativa de advogados é obter indeni-

zações de danos materiais, para cobrir gastos 
com saúde, e também pagamento por danos 
morais.

Ainda tem mais
Segundo a advogada e professora de Di-

reito Kelly Amorim, além da indenização, há 
ainda a “estabilidade quando o empregado re-
tornar”.

Não vai acabar bem
País que ama o emprego e odeia o empre-

gador, o Brasil ainda conseguirá impedir no-
vos investimentos que gerem mais trabalho.

Ele não esperava
A avaliação de aliados é que a vitória de 2018 

surpreendeu o próprio Witzel, que na reta final 
deixou o favorito Eduardo Paes para trás.

Buraco mais embaixo
A vitória para governador, apesar de pratica-

mente desconhecido, deu a Witzel a sensação de 
que conquistaria o Planalto sem dificuldades.

Líder do eu sozinho
Witzel rompeu com Bolsonaro convencido 

de que a melhor estratégia de conquistar a pre-
sidência seria liderando a oposição. Deu errado.

Rússia é necessária
A viagem de Bolsonaro à Rússia foi defen-

dida por ninguém menos que Aldo Rebelo, 
ex-ministro do governo petista. O Brasil pre-
cisa reafirmar a independência da sua política 
externa, ampliar exportações e garantir o for-

Justiça do Trabalho pode criar nova onda da covid

O PODER SEM PUDOR

O governador do Maranhão, Nunes Freire, 
tinha ódio de José Sarney, por isso, ao receber 
um telefonema do general Golbery do Couto e 
Silva, certa vez, foi logo avisando: “Se é para ten-
tar conquistar o meu apoio ao nome de Sarney 
para governador, não quero nem falar...” Golbery 
ficou chateado e se queixou a Armando Falcão, 

ministro da Justiça, que ligou para Freire: “Você 
foi indelicado. E se não era sobre Sarney que ele 
queria falar?” “Eu sei que era isso”, respondeu. 
“Como sei que você só está me ligando para falar 
sobre Sarney. E nele nem Deus me fala, Falcão. 
Nem Deus!” Mais que governador, Sarney che-
garia à presidência da República, anos depois.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Raiva faz perder a razão

Witzel criou faixa para
brincar de ser presidente 
Os apoiadores que restaram 
ao ex-governador Wilson Wit-
zel, quando ainda estavam no 
cargo, já desconfiavam de que 
ele havia perdido o juízo bem 
antes da crise que resultou no 
seu impeachment. “Estava tão 
obcecado em pegar a faixa 
presidencial que ele próprio 
‘desenhou’ a faixa de governa-
dor, até então inexistente, como 
para brincar de ser presidente”, 
conta um dos ex-auxiliares que 
pediu para não ser citado.

necimento do potássio, insumo essencial ao 
nosso agronegócio.

Seis anos perdidos
Só há pouco o Senado devolveu à Câmara, 

modificado, projeto de 2016, da deputada Fla-
via Morais (PDT-GO), prevendo que medidas 
protetivas de urgência constem nos sistemas 
das Polícias Civil e Militar.

400 milhões
O vacinabrasil.org, plataforma de monito-

ramento da campanha de imunização contra a 
covid no Brasil, já registra quase 400 milhões 
de doses de vacinas disponibilizadas pelo go-
verno aos Estados.

Chove no molhado
Projeto do deputado Célio Studart (PV-CE) 

pretende punir o motorista que parar o carro 
na pista de rolamento ou acostamento, em ra-
zão de briga no trânsito. Com ou sem briga, 
isso já é infração de trânsito.

Alçando voo
O ministro Fábio Faria (Comunicações) 

comemorou a alta de 10,9% no setor de ser-
viços em 2021, em especial a aceleração de 

1,4% em dezembro. “Maior taxa para um fe-
chamento de ano desde 2012”, disse.

Custo Brasil
A retomada mais forte da economia ainda es-

barra na dificuldade para empreender no país. 
Levantamento da Serasa Experian identificou 
alta de 20,6% na demanda das empresas por cré-
dito, mas elas esbarram na alta burocracia que 
trava o investimento e o crescimento econômico.

Esse é o negócio
Os EUA já compraram 600 mil doses de nova 

droga para combater a covid-19; um anticorpo 
monoclonal da gigante farmacêutica Eli Lilly. O 
problema é que o remédio ainda nem está pronto.

Jogo de interesses
Ganhou as manchetes nota de um analista da 

BCA Research, firma canadense de aconselha-
mento financeiro, que melhorou a avaliação do 
Brasil ante a “crescente probabilidade” da vitória 
de Lula. A BCA é parte de bilionário grupo inglês 
de comunicação DMGT, dono do Daily Mail.

Pensando bem...
...os “especialistas” em guerra nem sabem que 

a invasão de um país somente ocorre de surpresa.

FOTO REPRODUÇÃO / TWITTER

Ao menos 13 governado-
res já concederam reajuste 
salarial a uma categoria ou 
mais de servidor estadual. 
Este ano, quando há eleições 
gerais, os gestores buscam 
a reeleição, disputar outros 
cargos ou emplacar seus su-
cessores no Poder Executivo. 
O aumento foi dado tanto 
por gestões aliadas ao pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
quanto pelas mais alinhadas 
ao PT, do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Outros três estados – 
Roraima, Acre e Piauí – 
disseram que pretendem 
reajustar as remunerações 
ainda neste ano. No cami-
nho contrário, o mineiro 
Romeu Zema (Novo), can-
didato à reeleição, já negou 
aumentar salários do fun-
cionalismo estadual.

No Ceará, o governador 
Camilo Santana (PT) con-
cedeu reajuste linear de 
10,74% para todo o fun-
cionalismo, dividido em 
duas parcelas. A primeira 
já passou a valer a partir de 
janeiro passado, enquanto 
a segunda será creditada 
em maio. Além disso, na 
última na quarta-feira (9), 
foi anunciado um reajuste 
de 33% no piso dos profes-
sores ativos, aposentados, 
pensionistas e temporários. 
Ainda foram incorporadas 
gratificações para servido-
res em quase todas as se-
cretarias estaduais.

Na segunda metade de 
dezembro último, o gover-
nador do Maranhão, Flá-
vio Dino (PSB), sancionou 
a lei que prevê reajuste de 
cerca de 9% para todos os 
servidores, escalonado em 
duas vezes. A primeira par-
cela foi paga neste mês, en-
quanto a próxima será em 

março. A partir de março, 
a remuneração dos pro-
fessores de 40 horas sema-
nais passará de R$ 6.358,96 
para R$ 6.867,68. Para pro-
fessores de 20 horas (sem 
contar com adicionais e 
titulações), os proventos 
passarão de R$ 3.179,48 
para R$ 3.433,84.

Na semana passada, o 
governador paulista João 
Doria, que é pré-candidato 
ao Planalto, anunciou au-
mento de 20% no salário 
dos profissionais da Saú-
de e Segurança Pública. 
As demais categorias de 
servidores do estado terão 
aumento de 10% nos venci-
mentos. O reajuste irá valer 
a partir do próximo dia 1º 
de março e será estendido 
aos aposentados.

No Rio de Janeiro, o go-
vernador Cláudio Castro 
(PL) publicou em janeiro 
um decreto que institui a 
recomposição salarial para 
os servidores públicos ati-
vos, inativos e pensionis-

tas do estado. O aumento 
é de 13%, já sobre a folha 
de janeiro, que é paga em 
fevereiro. O percentual, diz 
o governo estadual, corres-
ponde à metade da inflação 
medida pelo IPCA no acu-
mulado entre 6 de setembro 
de 2017 e 31 de dezembro 
de 2021. O aumento foi 
anunciado em meio à ten-
tativa do Rio de ingressar 
no Regime de Recuperação 
Fiscal. O programa é desti-
nado pelo governo federal 
a estados em situação de 
fragilidade financeira. O 
governo entende que a me-
dida não fere o plano de re-
cuperação.

Na Bahia, o governador 
Rui Costa (PT) concedeu 
reajuste geral de 4% para 
o funcionalismo estadual, 
que foi aprovado pela As-
sembleia Legislativa em de-
zembro de 2021, mas com 
efeito em janeiro deste ano. 
Em março, segundo a Se-
cretaria da Administração, 
mais de 156 mil servidores, 

aposentados e pensionistas 
receberão acréscimos de até 
R$ 300 no vencimento bási-
co que impactam em outras 
gratificações, o que pode ge-
rar ganhos reais de até 24% 
para algumas categorias. O 
acréscimo deverá benefi-
ciar 121.955 servidores nas 
áreas de educação, saúde e 
segurança pública, como po-
liciais civis e militares, agen-
tes penitenciários, além de 
aposentados e pensionistas 
com benefícios vinculados a 
estas carreiras.

No governo gaúcho de 
Eduardo Leite (PSDB), que 
perdeu as prévias no PSDB 
para Doria para a candida-
tura à Presidência, o piso 
do magistério teve reajus-
te de 32% na tabela inteira 
do subsídio desde janeiro 
deste ano. Além disso, hou-
ve mudança na carreira da 
Brigada Militar (a PM gaú-
cha), Corpo de Bombeiros 
e Instituto-Geral de Perí-
cias, que passaram a rece-
ber por subsídio em 2020.

Games: Exportações 
brasileiras crescem 
600% com projeto

O relatório Brazil Games, 
da Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-
-Brasil) e da Associação 
Brasileira das Desenvolve-
doras de Jogos Eletrônicos 
(Abragames), informa que 
o país exportou US$ 53 
milhões em games e fatu-
rou US$ 2,18 bilhões com 
o mercado de jogos eletrô-
nicos em 2021. Chamada 
Brazil Games, a iniciativa 
visa capacitar empresas para 
exportar produtos de forma 
segura e inserir empresá-
rios brasileiros no cenário 
internacional de produção 
de jogos.

“O mercado de games 
tem natureza 100% expor-
tadora, isto é, seu formato 
digital tem potencial para 
que seus serviços e pro-
dutos sejam facilmente 
distribuídos. Através de 
nossas ações e da qua-
lidade da mão de obra 
brasileira, os produtos e 
serviços de games do Bra-
sil estão presentes hoje em 
95% dos países de todo 
o mundo”,  informou o 
presidente da Abragames, 
Rodrigo Terra.

Atualmente, cerca de 
140 empresas integram 
o projeto. Entre elas, a 

Aiyra, de Niterói (RJ), que 
atua no desenvolvimento 
de jogos e há cerca de três 
anos exporta seus serviços 
através do Brazil Games. 
O empreendimento presta 
principalmente serviços 
de jogos personalizados, 
educacionais e de ações de 
divulgação.

Um dos focos da inicia-
tiva é incluir as produto-
ras brasileiras no metaver-
so - um universo digital 
que usa tecnologias como 
realidade virtual e estímu-
los hápticos para inserir 
o usuário em ambientes 
digitais imersivos.

“Games trabalham com 
criação de mundo. E o 
metaverso é a evolução 
disso, em que as ferra-
mentas da tecnologia são 
usadas para se viver em 
outras realidades, que não 
sejam só esta física como 
conhecemos. Com o gran-
de potencial que temos 
em nossos serviços de 
desenvolvimento de jogos, 
tenho certeza que temos 
a competência e a tec-
nologia necessárias para 
tornar o Brasil um dos 
principais atores criativos 
do metaverso”, informou 
Terra. (Com informações 
da Agência Brasil)

Ao menos 13 governadores
já deram aumentos em 2022
Os movimentos têm como pano de fundo as eleições de outubro deste ano, 
quando devem tentar reeleição, disputar outros cargos ou emplacar aliados
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Juventude. Em parceria com o Senac, a Rede Cuca abre inscrições para cursos profissionalizantes de assistente de RH, 
recepcionista em meio a hospedagem, pizzaiolo e salgadeiro. São 80 vagas ao todo, sendo 20 para cada turma. As inscri-
ções ocorrem presencialmente na quinta e sexta-feira (24 e 25), no Cuca Barra, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.CIDADES

O Governo do Ceará entregou, na tarde da última terça-
-feira, 08/02, o Centro de Educação Infantil (CEI) Stella 
Maris, no distrito de Parajuru, localizado no município de 
Beberibe, litoral leste cearense. Com o CEI de Beberibe, já 
são 69 Centros entregues à população. Além destes, mais 
80 novos Centros de Educação Infantil serão construídos 
em 75 municípios, sendo seis na Capital e o restante em 
cidades do Interior. O investimento é de R$ 172 milhões. 
Somente no CEI de Beberibe o investimento foi superior 
a R$ 1,5 milhão, proveniente do Governo do Ceará e con-
trapartida do município. Cada CEI é composto por quatro 
salas de aula, laboratório de informática, refeitório, cozi-
nha, berçário, fraldário, dormitório, copa, recepção e play-
ground. O equipamento foi implantado sob supervisão da 
Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Izolda inaugura em Beberibe

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022  O ESTADO                     

Leitão nacional
Repercutiu muito bem junto aos advogados cearenses, 

a designação do presidente da OAB/Ceará, Dr. Hélio 
Leitão para representar a entidade junto ao Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP). Sem dúvida 
ganham todos, Hélio leva para a nobre missão a expe-
riência de quem foi Secretário de Justiça, Procurador 
Jurídico e presidente da Ordem no Ceará.

Hospital em Baturité 
O prefeito Herberlh Mota, acaba de assinar a doação 

de um amplo terreno para a construção do Hospital 
Municipal, que ao ser edificado vai servir ao município e 
à população de todo o Maciço. Afora o terreno, Herberlh 
Mota está garantindo suporte de 5$ milhões. A articu-
lação para concretização do benefício, está sendo feita 
junto ao Governo do Estado via Secretaria da Saúde.

Polo universitário 
Outra importante notícia para Baturité e região foi 

a assinatura de um acordo de cooperação técnica para 
implantação do Polo Universitário da Unilever. Referida 
instituição, é bom ressaltar, já dispõe de campi em 
Redenção e Acarape, em termos de Ceará e também no 
Estado da Bahia.

Nova desembargadora
A juíza Joriza Magalhães foi escolhida como desembar-

gadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), 
pelo critério de merecimento, segundo se informa, feito 
inédito na Corte cearense. Nos 148 anos, nunca a lista 
final do órgão havia sido ocupada por cinco mulheres nas 
cinco (5) primeiras posições. Foi o que ocorreu recente-
mente. Com a juíza escolhida desembargadora, na lista 
tríplice, estavam também Rosilene Ferreira Facundo e 
Jane Ruth Maia de Queiroga. Além das três magistradas 
mencionadas, Sílvia Soares de Sá Nóbrega e Andrea Men-
des Bezerra Delfino ocuparam, respectivamente, quarto 
e quinto lugares da inédita lista.  Parabéns a todas. Sem 
dúvida, é a mulher no seu merecido lugar de destaque.

Saiba mais
Com essa ampliação, o Ceará chegará a 254 CEIs 

até o fim de 2022. A expansão garantirá a univer-
salização de Centros de Educação Infantil em todos 
os municípios cearenses. A inauguração de novos 
CEIs faz parte do Programa Mais Infância Ceará, 
idealizado pela primeira-dama, Onélia Santana. 
A vice-governadora Izolda Cela (Foto) foi quem 
presidiu a solenidade e destacou a importância do 
equipamento para o investimento e o cuidado com 
a educação desde a primeira infância. A vice-gover-
nadora vai assumir o Governo do Estado do Ceará, 
em 02 de Abril vindouro, para concluir o mandato do 
Governador Camilo Santana (PT), que deixará o car-
go para concorrer as eleições de outubro vindouro 
na condição de candidato ao Senado da República.

A partir das 10 horas des-
ta segunda-feira (14), o Cen-
tro de Hematologia e Hemo-
terapia do Ceará (Hemoce), 
equipamento vinculado à 
Secretaria da Saúde do Ce-
ará (Sesa), inicia a campa-
nha “Doar sangue é a nossa 
alegria”. Iniciativa que tem 
como objetivo incentivar a 
doação de sangue nos dias 
que antecedem e durante o 
Carnaval - período em que, 
pelo segundo ano consecuti-
vo, não será celebrado devi-
do às medidas restritivas de 
enfrentamento à pandemia 
de covid-19 e às síndromes 
gripais. O lançamento ocor-
re simultaneamente na sede 
do Hemoce, em Fortaleza, 
e nas unidades regionais no 
interior do Estado.

Segundo a administração 
do hemocentro, a intenção é 
mostrar que, apesar da não 
realização das festividades 
de carnaval, é possível “fa-
zer a alegria de várias pes-
soas” com apenas um gesto 
de solidariedade. A campa-
nha vai contar com ações de 
marketing voltadas para as 
redes sociais e com “selfie 
point’’ na sede do órgão. As 
atividades seguem até o dia 
2 de março. A coordenadora 
de captação de doadores do 
Hemoce, Nágela Lima, des-
taca a importância da cam-
panha.

“A doação de sangue é 
também um motivo de ale-
gria; é doar vida e esperan-
ça para quem está à espera 

do gesto solidário. Então, a 
gente convida a população 
para vir fazer parte do bloco 
da solidariedade no Hemo-
ce. Nossas unidades estarão 
atendendo normalmente no 
período de Carnaval. Afi-
nal, todo dia é dia de salvar 
vidas”, enfatizou. De acordo 
com dados do hemocentro, 
as doações recebidas pelo 
equipamento contemplam 
pacientes que necessitam 
de transfusão de sangue em 
mais de 480 unidades de 
saúde existentes no Ceará.

Este ano, além dessa cam-
panha, a doação de sangue 
vai ser tema das carteiras 
de estudante de Fortaleza 
e da Região Metropolitana 
(RMF). A iniciativa é uma 
parceria do Hemoce com as 
associações dos Estudantes 
do Estado do Ceará e dos 
Estudantes de Fortaleza. 
O coordenador do Aten-
dimento da Central Pago 
Meia Fortaleza, Cláudio 
Rocha, celebrou a ação. 

“Todos os anos, a nossa 
entidade traz, no seu espe-
lho, uma bandeira de luta, 
onde envolvemos as nossas 
escolas, os nossos grêmios 
estudantis e a própria enti-
dade. No ano passado, a te-
mática escolhida foi contra 
o racismo. Em 2022, a nossa 
campanha tem como tema a 
doação de sangue, e vamos 
trabalhar esta causa nas ins-
tituições de ensino em cam-
panhas de incentivo e de 
conscientização. “Já realiza-

mos um primeiro momento 
com palestra sobre doação 
voluntária de sangue para 
alunos de uma escola, com 
o objetivo de captar jovens 
doadores para a ação, que 
vai ocorrer no dia da estreia 
da campanha”, aponta. O 
lançamento da carteira de 
estudante vai ser realizado, 
também, nesta segunda, às 
15 horas, na Escolas de En-
sino Médio em Tempo In-
tegral (EEMTI) Deputado 
Paulino Rocha, situada na 
Rua Professor José Silveira, 
528, no bairro Passaré.

Bloco da doação
O Hemoce reitera que o 

intento da campanha é in-
centivar a formação do blo-
co de foliões doadores para 
ajudar a salvar vidas. A ins-
tituição disponibiliza uma 
van para buscar e deixar os 
doadores que desejam se 
candidatar à doação de san-
gue, por meio da “Caravana 
da Solidariedade”. O pro-
grama fica disponível sema-
nalmente, de acordo com o 
calendário de serviços ex-
ternos do hemocentro.

Para participar em For-
taleza, é necessário ter uma 
quantidade mínima de dez 
doadores e agendar o ho-
rário do grupo com o setor 
de Captação de Doadores, 
por meio dos telefones: (85) 
3101-2300 / (85) 99681-
7597 (WhatsApp) ou en-
viar uma mensagem para o 
endereço de e-mail: capta-

ção@hemoce.ce.gov.br.
Já no interior, os voluntá-

rios devem agendar horário 
pelos telefones das unidades 
regionais de Sobral, Crato, 
Quixadá, Iguatu e Juazeiro do 
Norte. Em razão do período 
pandêmico, a viagem aconte-
ce em conformidade com os 
protocolos de higienização e 
distanciamento social.

Para doar
Para se candidatar à doa-

ção de sangue, é necessário 
que o candidato esteja sau-
dável, bem alimentado, pe-
sar acima de 50 kg, ter entre 
16 e 69 anos e apresentar 
um documento oficial com 
foto. Os menores de idade 
devem portar o termo de 
consentimento padrão assi-
nado pelos pais ou respon-
sável legal. 

O documento está dispo-
nível no site do hemocen-
tro, que pode ser acessado 
por meio do link: https://
www.hemoce.ce.gov.br/ser-
vicos/espaco-do-doador/
doacao-de-sangue/termo-
-de-consentimento-para-
-menores-de-18-anos/.

Com o fito de evitar aglo-
merações, o Hemoce rece-
be os doadores com hora 
marcada. Os voluntários 
podem agendar um horário 
pelo site doador.hemoce.
ce.gov.br ou pelos telefones 
de contato. Em Fortaleza, 
os doadores podem ligar 
para (85) 3101-2305 ou (85) 
99681-7597, via WhatsApp.

FOTO DIVULGAÇÃO/HEMOCE

Doações recebidas pelo equipamento beneficiam pacientes que necessitam de transfusão de sangue em mais de 480 unidades de saúde no Ceará

SOLIDARIEDADE
Hemoce promove campanha de 
incentivo à doação de sangue

Ação iniciada hoje (14) busca incentivar a doação de sangue nos dias que antecedem 
e durante o Carnaval. As atividades serão desempenhadas até 2 de março

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado do Julgamento de Habilitação – Chamada Pública Nº 05/2021-CH-SEDUC. A Comissão Permanente de Licitação, vem 
informar aos interessados o resultado da Fase de Habilitação da licitação na modalidade Chamada Pública Nº 05/2021-CH, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios do tipo frutas e 
legumes diretamente da agricultura familiar para atender as necessidades junto à Secretaria de Educação do Município de Ipueiras-CE. Assim após análise minuciosa chegamos no seguinte 
resultado: Habilitadas: Ademir Pereira de Araujo, CPF: 072.527.207.48; Alessandro Bezerra da Silva CPF: 028.983.643-39; Alessandro Rodrigues de Carvalho, CPF: 089.145.613-99; Ana Antonia 
Barros CPF: 754.334.863-20; Analicia Nobre de Oliveira CPF: 382.238.598-07; Antonia de Maria Rodrigues de Sousa CPF: 009.277.473-32; Antonia Rodrigues de Lima CPF: 084.621.857-77; 
Antonio Alves da Silva CPF:100.548.568-25; Antonio Bezerra Lopes CPF: 012.163.898-70; Antonio Edival Alves Soares CPF: 025.041.767-75; Antonio Feitosa Filho CPF: 434.223.653-20; Antonio 
Irismar Araujo Do Carmo CPF: 006.448.553-63; Antonio Jocimar de Araujo do Carmo CPF: 029.209.243-11; Antonio Luciano Do Carmo CPF: 273.558.998-64; Antonio Ribeiro Neto CPF: 
303.015.213-87; Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale do Acarau LTDA – COOPEVALE CNPJ: 33.614.453/0001-67; Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares da Região 
Norte do Ceará LTDA, CNPJ: 35.202.279/0001-70; Cristiane Rezende Rodrigues, CPF: 266.304.378-88; Edson Ribeiro de Carvalho, CPF: 050.999.678-76; Eduardo Brito Martins, CPF: 
596.491.607-44; Eduardo Oliveira da Silva, CPF: 390.527.023-49; Elenildo Carneiro Silveira, CPF: 788.215.503-97; Elias Gomes Dos Santos, CPF: 021.049.913-31; Elza Maria Pereira Matos, 
CPF: 885.322.083-04; Esmeraldino de Souza Medeiros, CPF: 874.614.393-91; Edivaldo Rodrigues Carvalho, CPF: 979.798.053-72; Flavio Francisco Ferreira Lima, CPF: 074.323.973-33; 
Francinaldo Goncalves Feitosa, CPF: 545.357.943-91; Francisca Juliana Sales Ribeiro, CPF: 049.345. 253-27; Francisca Pereira Nunes, CPF: 568.499.903-49; Francisco Almir Lira, CPF: 
013.859.668-90; Francisco das Chagas de Carvalho, CPF: 052.721.533-01; Francisco das Chagas da Silva, CPF: 001.762.803-24; Francisco Denes Matos, CPF: 066.975.433-10; Francisco 
Ediberto Alves do Nascimento, CPF: 013.901.573-69; Francisco Felipe Santiago, CPF: 110.364.943-49; Francisco Ferreira Rodrigues, CPF: 084.269.057-30; Francisco Rivelino Rodrigues de 
Sousa, CPF: 880.514.043-00; Francisco Silva da Costa, CPF: 162.599.713-20; Gilberto Pereira De Melo, CPF: 028.058.737-69; Goncalo Ednilson do Carmo, CPF: 723.000.862-04; Iane Rodrigues 
Oliveira, CPF: 053.408.123-16; Iranildo Carneiro Silveira, CPF: 792.164.043-53; Izaura Rodrigues Felizardo, CPF: 808.087.603-78; Jeane Martins Sousa, CPF: 040.998.223-70; Joana Rosalina 
Martins, CPF: 784.660.833-91; Joao Rodrigues da Silva, CPF: 067.877.183-90; Joao Ferreira De Mesquita, CPF: 789.793.907-34; Jose Alves de azevedo Neto, CPF: 040.998.223-70; Jose Alves 
de Sousa, CPF: 918.371.207-06; Jose Beserra da Silva, CPF: 193.201.163-34; José Gleison do Nascimento, CPF: 040.647.963-14; Jose Martins de Oliveira, CPF: 611.240.287-49; Jose Miguel 
Neto, CPF: 308.822.813-72; Jose Roberto Nascimento Rodrigues Martins, CPF: 333.420.538-01; Jose Valdir Rosa Crispim, CPF: 315.175.363-91; Juberlandia Feitosa De Lima, CPF: 042.796.193-
95; Lucilene Fernandes Do Nascimento, CPF: 063.835.813-25; Luiz Marcio Ferreira, CPF: 962.863.263-91; Maercio Torres Galvao, CPF: 034.048.243-00; Magali De Oliveira Leite, CPF: 
330.773.958-19; Manoel Rodrigues De Souza, CPF: 214.578.401-20; Maria Alice da Silva, CPF: 065.008.903-02; Maria Araujo do Carmo, CPF: 502.966.553-68; Maria Camila Roseno Felipe, CPF: 
073.484.323-28; Maria da Conceição Roseno de Sousa, CPF: 545.337.083-15; Maria De Fátima Alves dos Santos, CPF: 068.544.613.16; Maria Elinelda Nobre Soares, CPF: 990.871.463-53; 
Maria Gleiciane Martins Fernandes, CPF: 988.252.752-34; Maria Gleivane Alves de Oliveira, CPF: 062.736.123-40; Maria Gleiciane Alves Da Costa, CPF: 607.942.473-85; Maria Idelzuite Martins, 
CPF: 068.544.533-40; Maria Ivanira Fernandes, CPF: 994.394.173-15; Maria Jose De Oliveira Leite, CPF: 038.440.673-45; Maria Maristela Martins de Oliveira, CPF: 057.074.483-06; Maria Nubia 
De Sousa Silva, CPF: 017.064.773-09; Maria Raila Martins, CPF: 070.267.033-23; Maria Ribeiro de Oliveira, CPF: 054.548.703-07; Maria Rosevane Alves Galvao, CPF: 024.076.143-05; Mariano 
Correia Neto, CPF: 469.287.903-34; Mauro Bezerra da Costa, CPF: 042.846.517-06; Monica Roseno Felipe da Silva, CPF: 607.935.583-36; Monique Roseno Filipe, CPF: 607.935.673-27; Odavio 
de Sousa Ferreira, CPF: 088.242.437-89; Orlando Rodrigues da Silva, CPF: 056.703.733-91; Paulo Felipe Martins Fernandes, CPF: 036.522.853-28; Pedro da Rocha Costa, CPF: 821.459.701-34; 
Raimundo Araujo do Carmo, CPF: 176.673.008-60; Raimundo Moura Aragao, CPF: 000.735.167-40; Ritinha Martins, CPF: 976.441.373-00; Roberto De Oliveira Pereira, CPF: 011.693.403-42; 
Roberto Ribeiro do Carmo, CPF: 423.214.763-20; Robson Rodrigues de Paiva, CPF: 043.969.683-61; Ronaldo Martins de Sousa, CPF: 724.328.023-49; Sebastiao Fabricio Pereira da Silva, CPF: 
077.762.803-13; Simao Araujo Brito, CPF: 043.122.103-06; Valdemir Pereira de Araujo, CPF: 696.501.873-91; Vanessa Rodrigues Marques, CPF: 059.655.463-00; Welson Martins do Nascimento, 
CPF: 080.976.263-30. Informa ainda, que a Abertura do Envelope N° 02 (Projeto de Venda), será realizado no dia 15 de Fevereiro de 2022 às 09h00min. 11 de Fevereiro de 2022. Cecília Gabriely 
Soares Carvalho – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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7O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

Segundo o Ob-
servatório Ar-

gentino de Dro-
gas, de 2010 

a 2017, houve 
diminuição do 
consumo de 

crack e aumento 
do uso de cocaí-
na, anfetamina

e ecstasy

Argentina vive agravamento do narcotráfico
Um caso recente, em que cocaína adulterada matou 24 pessoas em Buenos Aires, evidencia a escalada

CRIMINALIDADE

Jacaré. Um homem de 29 anos foi preso nesta semana em uma estrada nos Estados Unidos, en-
quanto levava um jacaré vivo no assoalho do veículo. Ao ser questionado pela polícia, ele afirmou 
que apenas cuidava do animal de um amigo. O homem tinha um mandado de prisão pendente.INTERNACIONAL

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Exoneração a Pedido. Portaria Nº 
1.197, de 14 de Janeiro de 2022. O Prefeito Municipal de Eusébio - Ceará, no uso de suas 
atribuições legais, e na conformidade do artigo nº 56, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, 
Resolve: Exonerar a pedido, o servidor Manoel Vicente Ferreira Neto, do Cargo de Agentes de 
Endemias, Matricula 21783, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, criado na forma do artigo 
37§II, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1998, e seus anexos. Prefeitura Municipal 
de Eusébio, 11 de Fevereiro de 2022. Francisco Ubiracy Cordeiro de Oliveira – 
Coordenador de Recursos Humanos.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Abertura das Propostas de 
Preços – Tomada de Preços Nº 06.015/2021. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no 
próximo dia 15 de fevereiro de 2022 às 10h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 
61760-000 – Eusébio/CE, estará realizando a abertura das Propostas de Preços da Tomada de 
Preços, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da 
Escola João de Freitas, localizada no Bairro Olho d´Água, no Município de Eusébio-CE. 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 do Ordenador de Despesas da Secretaria de Obras, 
Infraestrutura e Recursos Hídricos, Adjudica e Homologa a Tomada de Preços Nº 01.013/2021-TP. 
Objeto: construção de 08 passagens molhadas no bairro vila sabóia e localidades de Areias, Barro 
Vermelho e Caldeirão no Município de Ipueiras-CE. Para a empresa Terra Construtora LTDA, 
CNPJ: 20.786.264/0001-20, com o valor global de R$ 893.163,99 (oitocentos e noventa e três mil, 
cento e sessenta e três reais e noventa e nove centavos). Ipueiras/CE, 10 de Fevereiro de 2022. 
Cecília Gabriely Soares Carvalho - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através do Ordenador de Despesas da Secretaria 
de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos, Adjudica e Homologa a Tomada de Preços Nº 
01.014/2021-TP. Objeto: pavimentação em pedra tosca e drenagem superficial em meio fio de 
concreto em ruas da localidade de Cajueiro, Ipueiras-CE. Para a empresa Terra Construtora 
LTDA, CNPJ: 20.786.264/0001-20, com o valor global de R$ 917.112,01 (novecentos e 
dezessete mil, cento e doze reais e um centavo). Ipueiras/CE, 11 de Fevereiro de 2022. Cecília 
Gabriely Soares Carvalho - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Tomada de 
Preções 01.013/2021-TP - Contrato Nº 20220344. Contratante: Secretaria de Obras, 
Infraestrutura e Recursos Hídricos. Contratada(o): Terra Construtora LTDA. Objeto: 
construção de 08 passagens molhadas no bairro Vila Sabóia e localidades de Areias, Barro 
Vermelho e Caldeirão no Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 893.163,99 (oitocentos e 
noventa e três mil, cento e sessenta e três reais e noventa e nove centavos). Programa de 
Trabalho: Exercício 2022, Projeto 0701.267820686.1.024 Construção, Reforma e Ampliação 
de Passagens Molhadas, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, 
Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 893.163,99. Vigência: 10 de Fevereiro de 2022 a 31 
de Dezembro de 2022 Data da Assinatura do Contrato: 10 de Fevereiro de 2022. Ipueiras/CE, 
10 de Fevereiro de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Tomada de Preços 
nº 01.014/2021-TP - Contrato Nº 20220349. Contratante: Secretaria de Obras, Infraestrutura e 
Recursos Hídricos.  Contratada(o): Terra Construtora LTDA. Objeto: pavimentação em pedra 
tosca e drenagem superficial em meio fio de concreto em ruas da localidade de Cajueiro, Ipueiras-
CE. Valor Total: R$ 917.112,01 (novecentos e dezessete mil, cento e doze reais e um centavo). 
Programa de Trabalho: Exercício 2022, Projeto 0701.154520432.1.016 Construção, Reforma e 
Ampliação da Pavimentação, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, 
Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 917.112,01. Vigência: 11 de Fevereiro de 2022 a 31 de 
Dezembro de 2022 Data da Assinatura do Contrato: 11 de Fevereiro de 2022. Ipueiras/CE, 11 de 
Fevereiro de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Aviso de Continuidade. A Comissão de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que o Pregão Eletrônico nº SE-
PE004/21-SRP, que objetiva o Registro de Preços para aquisição de tablets destinados aos 
alunos da Rede Pública Municipal de Itaiçaba/CE, através do Convênio Nº 009/2021, junto a 
Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; dará Continuidade dia 
15/02/2022, às 09:00 horas. Local: www.bll.org.br e/ou www.bllcompras.com. Itaiçaba, 
11.02.2022. Joéliton Oliveira Fulgêncio – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Itaitinga – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais 
interessados, que do dia 15 de Fevereiro de 2022 a 24 de Fevereiro de 2022 até às 08h. (Horário 
de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 
1301.08.02/2022-PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o registro de preços 
visando futuras e eventuais contratações de pessoa jurídica, admitindo o formato de 
cooperativa, para atender as necessidades complementares dos serviços técnicos 
especializados essenciais na área de saúde do Município de Itaitinga/CE no Endereço 
Eletrônico “Provedor do Sistema: Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMNET, no endereço 
www.bbmnetlicitacoes.com.br”. A abertura das propostas acontecerá no dia 24 de Fevereiro de 
2022 às 09h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 
10h do dia 24 de Fevereiro de 2022 (Horário de Brasília). Quaisquer informações serão 
prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08h às 12h horas), e poderão ser 
solicitadas através do telefone (85) 3377-1361. À Pregoeira

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Retificação. Torna público a 
retificação da publicação referente a Tomada de Preços Nº 2022.07.002 TP. Onde-se lê: "Nº 
2022.07.002 TP". Leia-se: "Nº 2022.07.001 TP". As demais informações permanecem inalteradas. 
Itaitinga-Ce, 10 de Fevereiro de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Abertura de Proposta. O 
Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no dia 
18 de fevereiro de 2022 às 10:00h, na sala da Comissão de Licitação serão abertos os envelopes 
proposta de preços da licitação na modalidade Tomada de preços n° 2021.11.29.60-TP-ADM, do 
tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para recuperação e 
construção de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas vias públicas (Sede e 
Distrito) no Município de Pentecoste, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, 
situada  na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N– Centro Pentecoste – CE e  pelo telefone (85) 3352-
2617. Pentecoste-CE, 10 de fevereiro de 2022. Ivina Kágila Bezerra de Almeida - Presidente 
da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Resultado de Habilitação. O 
Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 
2022.01.06.01-TP-ADM, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução 
de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas ruas do Bairro Pedreira no 
Município de Pentecoste. Empresas Inabilitadas:  01- AC Construções e Serviços LTDA; 02- 
Itapajé Construção e Serviços EIRELI; 03- Apla Comercio, Serviços, Projetos e Construções 
EIRELI - ME; 04- Limpax Construções e Serviços LTDA; 05- WU Construções e Serviços EIRELI 
– EPP. Foram habilitadas para fase subsequente do procedimento licitatório as empresas:  01- 
Tomaz Construções EIRELI – ME; 02- Constram-Construções e Aluguel de Máquinas LTDA; 03- 
Carvalho Construções Serviços e Locações EIRELI; 04- Marea Locações e Serviços EIRELI. 
Fica aberto o prazo recursal, previsto no art.109, inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações. Maiores 
informações na Sala da comissão de licitações, pelos telefones (85) 3352-2617 / (85) 
991046246 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.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 25 de fevereiro de 2022, às 
9h30min, (horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico 
nº 004/2022.02, cujo objeto é Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de água 
mineral para atender as diversas Secretarias do Município de Tururu – CE. O edital poderá ser 
adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, sito à 
Rua Maria Glória da Conceção, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu, 11 de fevereiro de 2022. 
Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento. O Município de 

Umari/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento do Pregão 

Eletrônico n° 2022.01.28.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora - Thais de Oliveira Brandao, lote 

único, por ter apresentado o melhor preço na etapa de lances, sendo a mesma declarada habilitada 

por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da 

CPL ou pelo (88) 3567-1161 ou ainda através da plataforma eletrônica: bllcompras.com. 

Umari/CE, 11 de fevereiro de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.

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 03 de Março de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 10.02.01/2022.05/PE, para o seguinte objeto: seleção de melhor proposta 
para locação de  microonibus, a fim de garantir o transporte escolar para a Secretaria de Educação 
e Cultura de Amontada, 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, 11 de 
fevereiro de 2022. Jerffson Bruno Oliveira - Secretário de Educação e Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 
2022.01.10.01. Acha-se aberta, na Prefeitura Municipal de Cariús, situada na Rua Raul Nogueira 
II, S/N, Esplanada, Cariús, Ceará, CEP: 63.530-000, Licitação na Modalidade de Pregão, na 
forma Eletrônica, pelo sistema de registro de preços, tipo menor preço global, pelo modo de 
disputa aberto e fechado, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a aquisição de 
gêneros alimentícios destinados à composição da merenda escolar, conforme termo de 
referência e anexos, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Cariús, 
conforme especificações contidas nos anexos que acompanham o Edital. Regem a presente 
Licitação, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, a Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e demais legislações aplicáveis. Serão observados os seguintes 
horários e datas para os procedimentos que seguem: Recebimento das Propostas e Documentos 
de Habilitação: Das 10:00h do dia 15/02/2022 às 08:00h do dia 28/02/2022; Início da Sessão de 
Disputa de Preços: Às 08:00h do dia 28/02/2022 no endereço eletrônico: www.bllcompras.org.br, 
horário de Brasília. Poderão participar da Licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo 
pertinente ao objeto Licitado, observadas as condições constantes do Edital. O Edital Completo 
poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico: https://licitacoes.tce.ce.gov.br e 
www.bllcompras.org.br. É necessário que, ao fazer download do Edital, seja informado, via e-
mail: licitacaocarius17@gmail.com e www.bllcompras.org.br, a retirada do mesmo, para que 
possam ser comunicadas possíveis alterações que se fizerem necessárias. A Prefeitura não se 
responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que 
não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação. A Prefeitura 
Municipal de Cariús torna público a Prorrogação do Pregão Presencial N° 2022.01.26.01, para 
aquisição de suprimentos de informática destinados a suprir a necessidades das Secretarias de 
Educação, Saúde e Administração e Finanças do Município de Cariús.  Onde se lê:  com data de 
abertura para o dia 14 de Fevereiro de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal de 
Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Leia-se: com data de abertura para o dia 17 de 
Fevereiro de 2022, às 13:30h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, 
s/n, Esplanada. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 11 de Fevereiro de 2022. 
Reldembergue Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Prorrogação. A Prefeitura 

Municipal de Cariús torna público a Prorrogação do Pregão Presencial N° 2022.01.28.01, para 

aquisição de gêneros alimentícios destinados a suprir as necessidades das Secretarias do 

Trabalho e Promoção Social, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Secretarias atreladas ao 

Fundo Geral do Município de Cariús. Onde se lê:com data de abertura para o dia 15 de 

Fevereiro de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, 

s/n, Esplanada. Leia-se: com data de abertura para o dia 17 de fevereiro de 2022, às 08:00h, na 

sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Informações 

pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 11 de fevereiro de 2022. Reldembergue Possidônio 

de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Prorrogação. A Prefeitura 

Municipal de Cariús torna público a Prorrgogação do Pregão Presencial N°2022.01.28.02, para 

a Aquisição de material de consumo para expediente e material de limpeza destinados a suprir a 

necessidades das Secretarias do Trabalho e Promoção Social, Educação, Saúde, Meio 

Ambiente e Secretarias atreladas ao Fundo Geral do Município de Cariús. Onde se lê:  com data 

de abertura para o dia 15 de fevereiro de 2022, às 10:00h, na sede da Prefeitura Municipal de 

Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Leia-se: com data de abertura para o dia 17 de 

fevereiro de 2022, às 10:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, 

s/n, Esplanada. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 11 de Fevereiro de 2022. 

Reldembergue Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão Presencial Nº 
2022.01.31.01-CME. A Pregoeira da Câmara de Eusébio-Ceará, torna público, para 
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 25 de fevereiro de 2022, às 10h30mn, na 
sede da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Eusébio, localizada na 
Avenida Eduardo Sá, 50, Centro, Eusébio-CE, estará realizando licitação cujo objeto versa sob o 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustível e derivados de petróleo para 
suprir as necessidades da Câmara Municipal de Eusébio, o qual se encontra disponível no 
endereço acima, no horário de 8h às 12h. Eusébio/CE,  11 de fevereiro de 2022. Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico Nº 10.003/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, localizada na 
Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos licitantes e 
demais interessados que dia 14 de fevereiro de 2022, estará recebendo as Propostas de Preços 
e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 10.003/2022, tipo menor 
preço global por item, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual locação, 
montagem e manutenção de 50 (cinquenta) Estações de Terminal de Acesso (ETA) para uso 
portátil sem display frontal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Cidadania do Eusébio-CE, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A abertura das 
propostas acontecerá no dia 24 de fevereiro de 2022 às 09h. (Horário de Brasília) e o início da 
sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 24 de fevereiro de 2022 (Horário de 
Brasília). O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado ou pelo Portal do 
TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, 
durante o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira.

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30483 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO CARLOS CRUZ DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE SOUSA;
Edital n° 30484 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDYPO AGUIAR SILVA e KATERIN AGUIAR DE OLIVEIRA;
Edital n° 30485 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FERNANDO CACOZZE SIMÃO LUCENA e AMANDA SOUZA MENDONÇA;
Edital n° 30486 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE RAPHAEL BUGARIM BITTENCOURT e AMANDA ALENCAR ARAÚJO BENEVIDES;
Edital n° 30487 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VITOR DE OLIVEIRA CRISPIM e BEATRIZ PORTO LIMA;
Edital n° 30488 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ SILVIO MONTEIRO LEMOS e LIANE FREITAS DE CASTELO BRANCO;
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      

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° 75472 - ANDRÉ CAMPELO ROLIM e THAÍS PINHEIRO SOBREIRA BEDÊ; Edital n° 
75473 - MARCELO FERREIRA GOMES e MARIA LILIANE BEZERRA; Edital n° 75474 - MAR-
COS ANDERSON FONTENELE RODRIGUES e TATIANE SILVA DE ARAÚJO; Edital n° 75475 
- FRANCISCO RÉGIO DE SOUZA LIMA e MARIA CLARICE MATOS DA SILVA; Edital n° 75476 
- MISAEL DE SOUSA VENANCIO e JESSICA LUANA FELIX DE PAIVA CARVALHO; Edital n° 
75477 - JEFFERSON CARLOS DA SILVA e ROSIANE MENDES FERREIRA; Edital n° 75478 - 
RAYLSON LIMA MOREIRA e ISABELLY CASTELO BRAGA; Edital n° 75479 - MIGUEL RONNEY 
TELES PESSOA e GIOVANNA DA SILVA LIMA; Edital n° 75480 - RAUL VICTOR DA PENHA 
ARAUJO e RAYRA DE SOUZA FÉLIX; Edital n° 75481 - MICHAEL SILVA DE SOUSA e CELIANE 
BARROS RODRIGUES; Edital n° 75482 - JOSÉ REGIS DA CUNHA SOUZA e ISABEL DE SOUSA 
SILVA; Edital n° 75483 - JÉSSICA BRAGA LIRA CAVALCANTE e MARTA LORENA CAVALCANTE 
SALES BEZERRA; Edital n° 75484 - ADRIANO TRAVASSOS DE OLIVEIRA e THAYSA LEMOS DE 
CARVALHO; Edital n° 75485 - GABRIEL MARREIRO MORAIS JULIÃO e RAYRA KETELI SILVA 
MARTINS; Edital n° 75486 - FRANCISCO GELSON DE LIMA JUCA e LUANA FREIRE DE SOUSA; 
Edital n° 75487 - RAIAN DE ANDRADE MESQUITA e DÉBORA LIMA CHAGAS;
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, 12/02/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

Quando se ouve falar de 
assassinos de aluguel matan-
do juízes e promotores no 
meio da rua, chefões do nar-
cotráfico que vivem como 
reis cercados de seguranças 
e cartéis disputando rotas, 
em geral as-
socia-se es-
sas imagens 
à Colômbia, 
ao México 
e mesmo ao 
Brasil. Mas 
um trágico 
exemplo dei-
xou evidente 
que o narco-
tráfico tam-
bém se mistu-
rou com força 
na sociedade 
da Argentina. 
Trata-se do 
episódio em 
que a venda 
de cocaína 
adulterada na 
periferia de Buenos Aires, 
no começo do mês, matou 
24 pessoas e provocou ao 
menos uma centena de in-
ternações.

Estudos revelaram que a 
droga vendida em um “bun-

ker” – assim são chamados 
os pontos de venda nos bair-
ros mais pobres que cercam 
a capital – estava contami-
nada com carfentanil, um 
tipo de opioide 10 mil vezes 
mais potente que a morfina 

usado como 
sedativo ve-
terinário em 
animais de 
grande porte, 
como elefan-
tes e rinoce-
rontes. Ven-
didas a preços 
baixos em um 
“bunker” em 
Hurlingham, 
cidade na re-
gião metro-
politana de 
Buenos Aires, 
as doses de 
cocaína adul-
terada foram 
o gatilho de 
uma crise que 

levou as autoridades locais a 
pedir, em tom de urgência, 
que quem tivesse comprado 
a droga a descartasse ime-
diatamente.

A polícia trabalha com 
algumas teorias na investi-

gação do caso. Uma delas é 
a de que o episódio foi uma 
espécie de demarcação de 
território por meio de um 
envenenamento proposi-
tal – com as mortes servin-
do de alerta de um cartel a 
outro para mostrar a quem 
“pertence” aquela região. 
Outra tese, defendida pelo 
ministro de Segurança de 
Buenos Aires, Sergio Berni, 
é a de que os responsáveis 
pela contaminação estariam 
tentando fabricar uma droga 
ainda mais potente, mas que 
“perderam a mão” durante o 
processo.

O fato de que várias das 
pessoas que foram hospi-
talizadas após consumirem 
cocaína com carfentanil te-
nham voltado a usar a mes-
ma droga dá a dimensão do 
problema da dependência 
química nas periferias ar-
gentinas. “O que ocorreu em 
Hurlingham oferece várias 
interpretações. Em primei-
ro lugar, não podemos ficar 
com a ideia de que isso está 
ocorrendo apenas em bair-
ros vulneráveis. A tragédia 
aconteceu aí porque é o pon-
to fraco da cadeia, onde se 

fazem experimentos, onde 
há brigas de cartéis e onde 
há um grande mercado de 
pessoas pobres e vulneráveis 
que acabam sendo as pri-
meiras vítimas”, avalia Car-
los Damín, diretor da seção 
de toxicologia da faculdade 
de medicina da Universida-
de de Buenos Aires.

Consumo
Segundo o Observatório 

Argentino de Drogas, de 
2010 a 2017, houve dimi-
nuição do consumo de crack 
– chamado localmente de 
“paco” – e aumento do uso 
de cocaína, anfetamina e 
ecstasy. “A Argentina não é 
um grande produtor dessas 
drogas. Daqui se usam as 
rotas e os portos, e há esta-
belecimentos clandestinos 
para finalizar a produção de 
muitas delas. Mas, sim, so-
mos um grande país consu-
midor”, observa Damín.

A Argentina é o terceiro 
país que mais consome co-
caína nas Américas, atrás 
apenas de Estados Unidos e 
Brasil, segundo levantamen-
to do Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Cri-

me (UNODC, na sigla em 
inglês). Para o professor, a 
chegada dos opioides à Ar-
gentina, evidenciada no caso 
de Hurlingham, é motivo de 
alerta. “Não éramos um país 
consumidor de opioides. 
Será um problema muito sé-
rio se passamos a ser e não 
existirem políticas [públi-
cas] que acompanhem [essa 
tendência]”, diz.

Cidades
Já que o lugar é de trânsito 

e Já que o lugar é de trânsito 
e de consumo, mais do que 
de produção, o controle das 
rotas do narcotráfico tem 
sido a preocupação de dife-
rentes governos. Os resulta-
dos estão aquém do espera-
do quando se observa, por 
exemplo, o caso de Rosário, 
principal porto de saída das 
drogas ilícitas. As substân-
cias chegam à cidade a par-
tir de origens diversas, mas, 
principalmente, da Bolívia e 
do Paraguai. Cruzam rotas 
pelo interior da Argentina 
até desembocarem nessa 
que sempre foi uma bela 
e pacata cidade portuária, 
construída no século 17, às 

margens do rio Paraná.
Conhecida por ser a terra 

natal de Ernesto Che Gue-
vara e Lionel Messi, Rosário 
vive hoje um pesadelo. A ci-
dade é palco de atuação do 
principal cartel de drogas da 
Argentina, conhecido como 
Los Monos. O grupo tem ra-
mificações dentro das torci-
das organizadas dos princi-
pais clubes locais de futebol, 
como o Rosario Central e o 
Newell’s Old Boys.

Nas periferias da capi-
tal da província de Santa 
Fé, existem “bunkers” que 
vendem drogas à população 
local, mas a principal ativi-
dade do tráfico está relacio-
nada ao embarque clandes-
tino da droga por meio de 
vários pontos de acesso ao 
porto. A cidade tem cole-
cionado histórias de horror, 
como a de uma cerimônia 
de casamento entre dois fu-
gitivos da Justiça por envol-
vimento com o tráfico de 
drogas. Durante a festa, em 
uma igreja famosa, assassi-
nos de aluguel, possivelmente 
contratados por facções rivais, 
mataram três pessoas, entre 
elas um bebê de um ano.
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ESTADO DO CEARÁ – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 
– CPSMC. Extrato do Quarto Termo de Aditivo do Contrato nº 02/2019 – Pregão Presencial nº 
11/2018. Partes: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC 
e a empresa AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.099.821/0001-03. 
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a dilatação do prazo contratual anteriormente 
avençado no Contrato nº 02/2019, decorrente do Pregão Presencial nº 11/2018, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada nos serviços de gestão de recursos humanos, elaboração 
e emissão de folha de pagamento e cálculos de obrigações trabalhistas, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial 
nº 11/2018, com a finalidade de atender às necessidades do Consórcio Público de Saúde da 
Microrregião do Crato – CPSMC, de forma a abranger agora o termo compreendido entre 
28/01/2022 a 27/01/2023, podendo ser prorrogado, conforme preza o inciso II, do artigo 57 da 
Lei Federal 8.666/93. Valor Global: R$ 36.375,00 (Trinta e seis mil, trezentos e setenta e cinco 
reais). Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores e, na Cláusula Quarta, parágrafo primeiro, do contrato nº 02/2019 do 
Pregão Presencial nº 11/2018. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato. Signatários: 
Paulo de Tarso Cardoso Varela e José Carlos Ferreira Esmeraldo. Crato/CE, 11/02/2022.

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

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 
2022, referente ao ano de 2021, deve começar em março. O 
dia exato em que começará a prestação de contas e as regras 
finais que obrigam o envio do IR ainda serão divulgados pela 
Receita Federal, mas o trabalhador e o aposentado já podem 
começar a se preparar. No entanto, como não houve atuali-
zações do IR nos últimos anos, provavelmente o limite que 
obriga o contribuinte a declarar será o mesmo de anos ante-
riores. Trabalhadores, aposentados e servidores públicos que 
receberam rendimentos tributáveis de mais de R$ 28.559,70 
no ano de 2021 deverão ter de prestar contas, caso não haja 
alterações nos valores. 

Quem é obrigado a declarar e perde a data final paga mul-
ta mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto 
devido no ano. São considerados rendimentos tributáveis 
pela Receita Federal os valores recebidos de salário, aposen-
tadoria e aluguel de imóvel, entre outros, além da renda paga 
aos trabalhadores autônomos. Em geral, pode estar obriga-
do a declarar o IR quem teve renda mensal de mais de R$ 
2.379,97 por mês. Além do limite de renda tributável, que 
obriga os contribuintes a declararem o IR, há outras regras 
que obrigam o envio da declaração. Dentre elas, estão ter 
recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributa-
dos exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, o que in-
clui o FGTS e o seguro-desemprego, por exemplo, ter, em 
31/12/2021, bens e direitos de mais de R$ 300 mil e ter tido 
lucro com a venda de bens sujeitos à incidência do IR.

IR: Prazo para acerto se aproxima

Lucro. O Itaú Unibanco registrou lucro líquido de R$ 7,159 bilhões no 4o trimestre de 2021, o que corresponde 
a crescimento de 32,8% se comparado ao mesmo período do ano anterior. No 3o trimestre de 2021, o lucro do 
banco avançou 5,6%. No acumulado do ano o lucro líquido alcançou R$ 26,879 bi, alta de 45% ante 2020.

O Índice de Atividade 
Econômica (IBC-Br) regis-
trou alta de 0,33% em de-
zembro de 2021. Os dados 
são do Banco Central (BC) 
e foram divulgados nes-
sa sexta-feira (11). O Ban-
co ainda informou que, na 
comparação com dezembro 
de 2020, o índice apresentou 
alta de 1,30%, consideran-
do os dados dessazonaliza-
dos, ou seja, ajustados para 
o período. A taxa chegou a 
139,73 pontos. A produção 
industrial e o volume de ser-

viços tiveram avanço acima 
do esperado. Em novembro, 
o indicador do BC tinha vol-
tado a crescer depois de qua-
tro quedas seguidas, subindo 
0,51% (dado revisado nesta 
sexta, ante 0,69%). 

No acumulado do ano, no 
entanto, o IBC-Br ficou em 
4,5%. O resultado, no entanto, 
está abaixo da expectativa pro-
jetada pelo governo federal, 
que estipulou crescimento do 
Pruduto Interno Bruto (PIB) 
de 5,1% em 2021. O resultado, 
porém, está em linha com a 

revisão dos dados do PIB feita 
pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). O ín-
dice, considerado uma prévia 
do PIB, é uma forma de avaliar 
a evolução da atividade econô-
mica brasileira e ajuda o BC a 
tomar decisões sobre a taxa bá-
sica de juros, a Selic, definida 
atualmente em 10,75% ao ano.

Segundo dados do BC, o 
índice inclui dados referentes 
ao nível de atividade dos qua-
tro setores da economia, quais 
sejam, a indústria, o comércio 
e os serviços e a agropecuária, 

além do volume de impostos. 
De acordo com o Banco Cen-
tral, o índice findou o quarto 
trimestre do ano com variação 
positiva de 0,01% na compara-
ção com o período compreen-
dido entre julho e setembro, 
também considerando os da-
dos dessazonalizados.

Divulgado desde março 
de 2010, o IBC-Br foi criado 
para auxiliar em decisões de 
política monetária, conside-
rando que não existe outro 
dado mensal de desempe-
nho do setor produtivo.

Será rotina
O presidente do Banco 

Central, Roberto Campos 
Neto, afirmou que vaza-
mentos de dados do Pix 
acontecerão com "alguma 
frequência". No dia 3 de 
fevereiro, houve vazamento 
de 2.112 chaves Pix de 
clientes da Logbank, entre 
24 e 25 de janeiro. Este foi 
o terceiro incidente desde o 
lançamento do sistema, em 
novembro de 2020. Antes, 
cerca de 160,1 mil clientes 
da Acesso Soluções de 
Pagamento tiveram chaves 
vazadas, entre 3 e 5 de de-
zembro. Em 24 de agosto 
de 2021, vazaram 414.526 
chaves do Banese.

Vai subir mais
Antes previsto para 

dezembro/21 ou janeiro, o 
pico de inflação no Brasil 
deve ocorrer em abril ou 
maio, segundo o BC. Entre 
os motivos para a nova es-
timativa, estão o aumento 
no preço do petróleo - co-
tado acima de US$ 90 - e a 
quebra de safra - com seca 
no Sul e excesso de chuva 
em partes do Sudeste, do 
Nordeste e do Centro-
-Oeste. Fatores internos 
se somaram ao choque 
de inflação global, mas o 
BC avaliou que o Brasil 
saiu na frente no combate 
à pressão inflacionária 
sobre outros países.

Se eleito...
Em espécie de promessa 

de campanha, Bolsonaro 
disse que o reajuste para 
policiais pode ficar para 
2023, se não houver enten-
dimento com demais ser-
vidores. O Governo Federal 
reservou R$ 1,7 bilhão no 
orçamento deste ano para 
conceder aumento para 
policiais federais, rodovi-
ários federais e agentes 
penitenciários. A medida, 
contudo, foi amplamente 
criticada pelo restante do 
funcionalismo público, cuja 
maior parte não recebe 
aumento desde 2017. Boa 
pedida para promessas.

Mercado saúde
Em anúncio ao mercado 

como fato relevante, a ope-
radora de saúde Hapvida 
fez a aquisição do Grupo 
Smile, que possui atuação 
no Nordeste, por R$ 300 
milhões. Segundo a Hapvi-
da, a carteira da empresa 
abrange cerca de 160 mil 
beneficiários em planos 
de saúde e três hospitais 
nas principais praças de 
atuação do Grupo Smile – 
que atua por meio de uma 
operadora de planos de 
saúde com cerca de 80 mil 
beneficiários localizados 
em Maceió, João Pessoa, 
Campina Grande e Brasília.

IPI: Governo quer atrelar redução à gasolina  
O Ministério da Economia quer atrelar a redução 
das alíquotas do IPI, uma das principais demandas 
da indústria, ao tamanho da renúncia fiscal com 
a proposta que for aprovada para desonerar os 
combustíveis. Entre os integrantes da equipe 
econômica, o sentimento é de que, apesar de se 
tratar de medidas diferentes, o espaço fiscal, hoje 
limitado, é o mesmo. Assim, não há brecha para 
perder receita nas duas pontas. O governo estuda 
uma redução linear no IPI entre 15% e 30% em 
aceno à indústria em ano eleitoral.

Vazamentos de dados do Pix devem ocorrer 
com frequência, avalia presidente do BC

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, disse durante evento 
da Esfera Brasil sobre política 
monetária que vazamentos de 
dados do Pix vão acontecer 
com frequência. No dia 3 de 
fevereiro, o BC comunicou 
o vazamento de 2.112 chaves 
Pix de clientes da institui-
ção de pagamento Logbank, 
ocorrido entre os dias 24 e 25 
de janeiro. Este foi o terceiro 
incidente desde o lançamen-

to do sistema, em novembro 
de 2020. Já o primeiro vaza-
mento do tipo ocorreu em 24 
de agosto de 2021, atingindo 
414.526 chaves Pix ligadas ao 
Banco do Estado de Sergipe 
(Banese). Depois, cerca de 
160,1 mil clientes da Acesso 
Soluções de Pagamento tive-
ram dados de chaves Pix va-
zados entre 3 e 5 de dezembro 
de 2021.  Roberto Campos 
Neto explicou que incidentes 
desse tipo tendem a ser mais 

comuns com o crescimento 
do serviço, mas garantiu que 
o BC agirá com transparência 
em todas as situações, ainda 
que de menor impacto. “É im-
portante entender que o va-
zamento de dados do Pix não 
são relevantes no sentido de 
que são dados que não são tão 
sensíveis”, destacou. O presi-
dente do BC minimizou o va-
zamento de dados de usuários, 
argumentando que CPF e nú-
mero de celular já são infor-

mações disponíveis para con-
sulta em outras plataformas. 
Atualmente, o sistema de pa-
gamento Pix tem 120 milhões 
de usuários cadastrados, entre 
pessoas físicas e empresas. 
Em dezembro de 2021, com 
o pagamento da segunda 
parcela do 13º salário, o nú-
mero de operações em um 
dia com o sistema de paga-
mento instantâneos bateu 
recorde, com 51,9 milhões 
de transações em 24 horas.

ICMS: Queda de braço entre Planalto e Estados  
Bolsonaro afirmou, 
na semana passada, 
que orientou o Mi-
nistério da Justiça a 
judicializar o ICMS 
cobrado por Estados 
sobre os combustíveis. 
O Governo defende a 

uniformização das alíquotas de ICMS sobre combus-
tíveis em todo o País e já acionou o STF para obrigar 
o Congresso Nacional a legislar sobre o assunto. Algo 
deve ser feito, mas de ambas as partes. O que o Planalto 
vai fazer com a tal paridade internacional?

Banco Central: atividade 
econômica cresce 4,5% em 2021
O governo reduziu a estimativa de crescimento do PIB de 5,3% para 
5,1% em 2021. O IBC-Br, portanto, fica ainda mais baixo do previsto 

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Abertura de Envelopes de Propostas da Tomada de Preços 
Nº 15.02/2021-TP - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica que, após prazo 
recursal da habilitação, convoca os interessados, especialmente os que participam do procedi-
mento licitatório Tomada de Preços Nº 15.02/2021-TP, cujo objeto: Contratação de empresa para 
executar a reforma das Unidades Básicas de Saúde do município, conforme planilhas, projetos e 
cronogramas em anexo, para Abertura do Envelope N° 02 (Proposta de Preços) que será realizada 
no dia 15/02/2022, às 08:30h na sala de Reunião localizada na Rua Francisca Alves de Morais S/N, 
Gerência, 1° Andar, Icó, Ceará. Michelle Roque Guedes.

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.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Abertura de Envelopes de Propostas da Tomada de Preços Nº 
13.05/2021-TP - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica que, após prazo re-
cursal da habilitação, convoca os interessados, especialmente os que participam do procedimento 
licitatório Tomada de Preços Nº 13.05/2021-TP, cujo objeto: Contratação de empresa para executar 
a reforma e modernização da escola e quadra poliesportiva da Escola Jose Walfrido Monteiro, 
localizada na sede do Distrito de Icozinho, conforme planilhas, projetos e cronogramas em anexo, 
para Abertura do Envelope N° 02 (Proposta de Preços) que será realizada no dia 15/02/2022, às 
14h na sala de Reunião localizada na Rua Francisca Alves de Morais S/N, Gerência, 1° Andar, Icó/
CE. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Revogação Pregão Eletrônico N° 06.10.01.01.22-
PERP - O Pregoeiro comunica aos interessados a REVOGAÇÃO do Pregão, cujo objeto: Registro 
de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locação de máquinas pesadas e 
caminhões, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário Recur-
sos Hídricos e Meio Ambiente do município, em virtude da necessidade de alterações no Termo de 
Referência. Informações: Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE ou (88) 3441-
1326 de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que no próximo dia 25/02/2022, às 09h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação 
de Pregão Eletrônico nº 13.09.02.01.22 - PERP, cujo objeto: Registro de preços visando futura e 
eventual aquisição de água adicionada de sais acondicionada em garrafões plásticos de 20 (vinte) 
litros e garrafões em plástico transparente vazio para acondicionamento exclusivo de água com 
capacidade de 20 (vinte) litros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, 
tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o 
qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano 
Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br –“Acesso Identificado 
no link – acesso público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informa-
ções, no endereço citado, no horário de 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - O Pregoeiro, torna público para conhecimento dos licitantes 
e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônica nº 2022.02.02.001-SRP-SME  do 
tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de equi-
pamentos e materiais infantis para atender as necessidades das unidades escolares de educação 
infantil da rede pública municipal de ensino do município, que do dia 14/02/2022 a 24/02/2022 até 
às 08h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habili-
tação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 24/02/2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de 
Lances ocorrerá a partir das 09:30h do dia 24/02/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra 
encontra-se à disposição dos interessados para consulta na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, nº 42 – Centro - Beberibe/CE e no site www.tce.
ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário de 08h 
às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de Licitação torna público resul-
tado da fase de proposta de preços referente à Licitação de Tomada de Preços Nº SE-TP001/2022, 
contratação de empresa especializada para serviços de reforma da Escola de Ensino Fundamental 
Moreira Campos, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, 
do município. A empresa Dagy Construções Ltda-ME, é declarada vencedora da presente licitação, 
tendo apresentado menor preço global na importância de R$ 101.006,75 (cento e um mil seis reais e 
setenta e cinco centavos). Íntegra dos documentos na Sala de Licitações à Avenida Francisco França 
Cambraia, n° 265, Centro, Senador Pompeu/CE. Fica a partir desta publicação, aberto prazo recursal 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Torna público que requereu à Superintendência Estadual 
do Meio Ambiente - SEMACE a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC para 1ª Eta-
pa da Construção do Mercado Municipal de Pindoretama-CE, no município de Pindoretama-CE, 
Zona Urbana. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da SEMACE.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de licitação torna público 
que no próximo dia 15/02/2022 às 09h, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Aveni-
da Francisco França Cambraia, n.º 265, Bairro Centro, Senador Pompeu-CE, estará abrindo as 
propostas de preços referentes a Tomada de Preços Nº SI-TP001/2022, contratação de empresa 
especializada para construção da rede coletora de esgoto sanitário e disposição final - CONJ 
casas populares, junto a Secretaria de Infraestrutura, do município. José Higo dos Reis Rocha.

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama. Resultado da Habilitação – A Comissão de 
Licitação torna público para conhecimento resultado de habilitação da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA nº 2021122101-SEIN, Objeto: Contratação de empresa especializada na área de 
limpeza pública urbana para execução dos serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos 
do município de Jaguaretama-CE. Após analises a comissão chegou-se ao seguinte resultado. 
Empresas Habilitadas: 01 - Eco Tec Construções e Serviços Eireli; 02 - Construtora Nova 
Hidrolandia Eireli; 03 - Vk Serviços e Construções Eireli; 04 - JP Serviços e Locações Eireli; 05 
- Construtora Pedrosa Ltda; 06 - Brazil Transporte e Locação Eireli; 07 - Limpax Construções e 
Serviços Ltda; 08 - Meta Empreendimentos e Serviços de Locação Mão de Obra Eireli; 09 - 
Ilumicon Construçoes e Serviços Eireli; 10 - Marquinhos Construções  Eireli; 11 - Construtora 
AG Eireli; 12 - C V Tome Serviços; 13 - A.I.L Construtora Ltda; 14 - Cermil Construção e 
Mineração Ltda; 15 - Meta Locações de Veículos Ltda; 16 - Platinus Engenharia e Construção 
Eireli; 17 - TFA Empreendimentos Eireli; 18 - Urbana Limpeza e Manutenção Viária; 19 - Prime 
Transportes Ltda; 20 - S N dos Santos. Empresas Inabilitadas: 21 - Bezerra e Braga Comercial 
Ltda; 22 - Aguia Construções e Incorporações Ltda; 23 - Impar Serviços Ltda, cumprindo a Lei 
Federal n. 8.666/93 em seu art. 109, I, “a”, fica aberto o prazo recursal. Maiores informações tel. 
88 3576-1305, email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 11 de Fevereiro de 
2022 - Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
Torna público que requereu à AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ - 
AMAB a Regularização da Licença de Operação para Serviços Funerários (Vendas 
de Planos, Salas de Velório, Mostruário de Urnas e Laboratório de Tanatopraxia, 
Localizado a Av. 7 de Setembro, 105, Centro, Município de Baturité/CE. Foi de-
terminado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMAB.

VF MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ 31.247.873/0001-27
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SE-
MACE, a Licença de Operação - LO  Nº 56/2022 - DICOP, para extração de Granito 
para uso imediato na construção civil, em uma área na localidade de Posto Agrícola 
S/N, Zona Rural, cep 62.640.000, Pentecoste - Ce., com validade de 04 (quatro) 
anos, período de 01/02/2022 a 31/01/2026. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA – AVISO DE LICITAÇÃO – O 
Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Mombaça – CE, torna público o 
Edital de Concorrência Pública nº 001/2022SEOB-CP-SECRETARIA DE OBRAS, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-
PEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS TRECHOS LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DE 
CACIMBAS, MORADA NOVA, UMARI, NOVA MORADA, BOA VISTA, AÇUDINHO, VICENTE, 
PIÇARREIRA, CIPÓ, SERROTE PRETO, SALÃO, E SEDE DO MUNICIPIO DE MOMBAÇA, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROJETOS BÁSICOS ANE-
XO I DO EDITAL. Abertura dia 17/03/2022 ás 14h na sala da CPL, na Rua Dona Anésia Castelo, 
01, Centro, Mombaça – Ceará. Informações no endereço retro mencionado, no horário de 08:00h 
às 12:00h. Mombaça - CE, 11/02/2022. Francisco Neildo de Oliveira Veras - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR-SÁ/CE – A Comissão de Lici-
tação/Pregão, á Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, torna público o EDITAL PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 1102.01./2022- PP – cujo objeto é a(o) AQUISIÇÃO DE KIT AUXÍLIO NATALI-
DADE (KIT BEBE) PARA CONCESSÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO/ E OU VUL-
NERABILIDADE SOCIAL DE INTERSSE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE. CONFORME TERMO DE REFERENCIA. que 
realizar-se- no dia 24 de fevereiro 2022, às 9:30 horas. Referido edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 as 17:00 horas ou no sítio Portal 
de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Senador Sá/CE, 11 de fevereiro de 
2022. Erivando Oliveira De Morais Filho Pregoeiro 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE - AVISO DE CREDEN-
CIAMENTO - Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público que realizará Credenciamento de 
profissionais para atuação junto à Secretaria de Assistência Social, em diversos programas go-
vernamentais, conforme Termo de Referência. A documentação deverá ser entregue na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sexta-feira, nos horários de 08:00h às 12:00h, 
no período de 15 de fevereiro de 2022 a 03 de março de 2022. O Edital e seus anexos encon-
tram-se à disposição na Sala da CPL na Rua São José nº 270 - Centro/Tarrafas/CE, maiores 
informações podem ser obtidas por intermédio do telefone (88) 3549.1020, 11 de fevereiro de 
2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

BRUNA COELLI DE CASTRO DELGADO
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle 
Urbano de Eusébio – AMMA a Licença Ambiental (LP, LI, LU) para a Obtenção de 
Alvará de Construção, localizada na Alameda Nicarágua S/N, Lote 13, Quadra KA1, 
no Bairro Cidade Nova, no Loteamento Alphaville Ceará Residencial II, Eusébio-CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 14/02/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO, 705 CENTRO - FORTALEZA - CE
TELEFONE - (85) 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°30633 FRANCISCO DEYDSON SILVA SANTOS E CALIANDRA SOUSA RIBEIRO
N°30634 SUZENITO RODRIGUES FORTE E ESTER VITÓRIA SANTOS LIMA

11 DE FEVEREIRO DE 2022 
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada
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Demissão. Apesar do título da Série B e da volta à elite do futebol brasileiro, Enderson Moreira não é mais o 
treinador do Botafogo. O clube anunciou a saída do técnico na tarde desta sexta-feira (11). O treinador assumiu 
o Alvinegro carioca em julho do ano passado. Em 31 jogos, foram sete empates, vinte vitórias e quatro derrotas.ESPORTES

FOTO DIVULGAÇÃO/CHELSEA FC

Dinheiro muito

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Mais um atacante para o Leão que acaba de desembar-
car só este ano 4 milhões de reais para ter Renato Kayser 
em seu elenco. O orçamento tricolor para este ano é 
recorde na história do clube. 141 milhões.

GENERAL SOUZA 
Ele além de comandar com 
eficiência o Círculo Militar é 
também o presidente do con-
selho inter clubes. General 
Souza, bom dia.

CARLOS ALBERTO 
Foi presidente do futsal por 
muito tempo e diretor da Fa-
dec por longo período e uma 
trajetória no esporte marcada 
pela honestidade e vontade 
de servir. Meu bom dia ao Car-
los Alberto Farias.

ALVI-NEGROS Dois nomes que a torcida do Ceará 
sempre aplaude. Eulino Oliveira e Dimas.

O NÁUTICO O que pouca gente soube ou sabe. A chapa 
de unidade da família do Náutico, reeleita levou o nome de Ari 
Gadelha, um dos maiores presidentes da história do clube. Jardson 
aqui está com Pedro Jorge e Meton Cesar.

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

O Palmeiras parou no 
Chelsea na tentativa de alcan-
çar seu grande sonho, a con-
quista do Mundial. A equipe 
alviverde endureceu o jogo 
contra a formação inglesa e o 
levou à prorrogação, na noite 
de sábado (12) dos Emirados 
Árabes Unidos, mas a deci-
são da competição acabou 
como as oito anteriores: vitó-
ria do europeu. O campeão da 
Champions League chegou ao 
troféu com um triunfo por 2 a 
1. Nos 90 minutos iniciais, Lu-
kaku abriu o placar de cabeça, 
e Raphael Veiga empatou para 
a equipe brasileira em pênalti 
tolo de Thiago Silva. Depois, 
foi a vez de Luan fazer um pê-
nalti. Havertz definiu o placar 
no estádio Mohammed Bin 
Hayed, em Abu Dhabi, já aos 
12 do segundo tempo extra.

Foi o primeiro título mun-
dial do Chelsea, que havia fra-
cassado em sua tentativa ante-
rior, em 2012, quando perdeu 
por 1 a 0 na final para o Co-
rinthians. Aquela foi a última 
ocasião em que um não euro-
peu ficou com a taça. Desde 
então, venceram Bayern (duas 
vezes), Real Madrid (quatro 
vezes), Barcelona e Liverpool.

Não foi uma vitória fácil do 
Chelsea, que encontrou um 
adversário bem postado de-
fensivamente. O técnico Abel 
Ferreira montou um esque-
ma de marcação individual 
em vários dos jogadores da 
formação inglesa, que teve 
bastante dificuldade para 
quebrar essa barreira de 
atletas vestindo branco.

Rony, que vinha sendo o 
jogador mais avançado, vi-
rou quase um lateral direito. 
Acompanhava o tempo todo 
o ala esquerdo Hudson-O-
doi. Do outro lado, Gustavo 
Scarpa fazia o mesmo com 
Azpilicueta. Mount (depois 
Pulisic) era o homem de Pi-
querez. Marcos Rocha caçava 
Havertz. No meio, Zé Rafael 
e Danilo faziam o cerco a 
Kanté e Kovacic.

O centroavante Lukaku era 
quase sempre marcado por 
Luan, que se virava bem, com 
Gómez na sombra. Assim, 
os únicos jogadores do cam-
peão europeu que tinham 
liberdade para trabalhar eram 
o trio de zagueiros. Christen-
sen, Thiago Silva e Rudiger 
avançavam e jogavam na in-
termediária ofensiva.

Era parte da armadilha do 

Palmeiras, que se armava para 
contragolpear. O problema 
era que o homem de veloci-
dade, Rony, partia de uma po-
sição muito recuada. Raphael 
Veiga e Dudu eram os atletas 
mais avançados e não têm a 
mesma rapidez. Mesmo as-
sim, oportunidades aparece-
ram no primeiro tempo.

A melhor delas apareceu 
aos 27 minutos, em contra-
-ataque no qual Zé Rafael foi 
lançado, brigou na meia-lua 
com dois zagueiros e rolou 
para Dudu, que entrava livre 
pela esquerda. Em vez de ba-
ter de primeira, o que era uma 
possibilidade clara, ele tentou 
conduzir a bola, perdeu a pas-
sada e deu um chute desequi-
librado. No início da etapa 
final, o Chelsea finalmente 
conseguiu achar espaços. 
Hudson-Odoi recebeu livre e 

cruzou, Lukaku ganhou a pri-
meira de Luan e cabeceou no 
canto direito de Weverton.

O Palmeiras teve um mo-
mento de instabilidade até 
que Thiago Silva, inexplica-
velmente, disputou pelo alto 
usando a mão. Chamado a 
ver o lance em vídeo, o árbi-
tro australiano Chris Beath 
apitou um pênalti, convertido 
por Raphael Veiga aos 19. O 
momento virou, e os alviver-
des passaram a incomodar.

O empate persistiu até 
quase o fim da prorrogação. 
A disputa caminhava para os 
pênaltis até um escanteio para 
os ingleses em que a bola ficou 
viva na área. Luan bloqueou 
chute de Azpilicueta com o 
braço. Mais uma vez, o juiz foi 
chamado ao vídeo para apitar 
um pênalti. Havertz o conver-
teu, aos 12 minutos.

Com a vitória do Chelsea em cima do Palmeiras, competição teve pela oitava vez consecutiva um campeão europeu

Loteria dos Sonhos
Jogue 2 reais e ganhe 5 mil e uma moto zerada. Como? 

Loteria dos Sonhos.

O artigo do Tales
Comol é bom ler os artigos que vez por outra Tales 

escreve. No seu último, com o título de sonhos ele nos 
brinda com pequeno trecho da sensacional canção de Tom 
Jobim, quando afirma que os olhos já não podem ver/coi-
sar que só o coração pode entender/fundamental é mesmo 
o amor. É impossível ser feliz sozinho."

NO FLÓRIDA E de repente o Flórida Bar passou a ser o ponto 
de encontro de muita gente do esporte e da política. Meu amigo 
Fernando é quem comanda a cara que tem uma equipe de atenden-
tes da melhor qualidade. Hoje na coluna Robert também conhecido 
como estiloso e Paulo Sergio, o mais jovem integrante do grupo.

Palmeiras é derrotado por 2 a 1 
na decisão do Mundial de Clubes
O alviverde paulista, comandado pelo o técnico portugues Abel Ferreira, 
não conseguiu vencer o clube inglês, Chelsea, pela a final do torneio

CENTRAL GERADORA EÓLICA PALMAS - CNPJ: 10.656.525/0001-33
Torna público que requereu à AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA 
– AMAMA, a Autorização Ambiental para Uso Alternativo do Solo (Supressão Vegetal) para o 
Pátio de Estocagem de Pás Eólicas do Empreendimento Central Geradora Eólica Palmas, localizado 
no Sítio Boca do Córrego, S/N, Zona Rural do Município de Amontada - CE - CEP: 62.540-000. 
Declara ainda que cumpriu com as exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMAMA.

HERBET GONÇALVES SANTOS - CPF: 643.792.803-49
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para Construção uma Residência Unifamiliar, Av. Eusébio de Queiroz, S/N, Lot 
Azur, Q-G, LT-06, Centro, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual 
de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Julgamento de Licitação 
- Concorrência Pública Internacional N° 002.12/2021-CP. A Comissão Especial de Licitação 
da Prefeitura do Município de Itapipoca-CE - torna público, para conhecimento dos interessados 
que o resultado do Julgamento da Habilitação referente a modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA INTERNACIONAL N° 002.12/2021-CP com o seguinte objeto Contratação de Empresa 
especializada para Elaboração de Projetos de Engenharia e de Estudos Técnicos do Programa 
de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Socioambiental de Itapipoca/CE - PRODESA: 
empresa INABILITADA 01 - MÉTRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - Motivos: 5.2.2.2 
alínea “c” cumulado com item 4.4 do edital de convocação. Empresa HABILITADA: 01 - COMOL-
CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA. Fica a partir desta data aberto o 
quinquídio legal para prazo recursal. Caso não haja interposição de recurso a abertura das Propostas 
técnicas ocorrerá dia 22.02.2022 às 10:00hs. Maiores informações na sede da Comissão Especial 
de Licitação, com endereço: Rua Antônio Oliveira Menezes, por trás do Camelódromo, SN, Centro, 
Itapipoca/CE, no horário de 08:00h às 12:00h e das 14 às 17:00h de segunda a quinta feira e nos 
endereços eletrônicos: site do www.tce.ce.gov.br/licitações e https://itapipoca.ce.gov.br. Roberta 
Serafim da Silva - Presidente da CEP.

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° 27353 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVID DOS SANTOS BARBOSA e ANA REBECA PRASSE VIANA;
Edital n° 27354 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EZEQUIEL OLIVEIRA PEREIRA e MARIA NILDA DA SILVA;
Edital n° 27355 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO AUGUSTO SANTOS DE SOUSA e VANUSA DE SOUSA RODRIGUES;
Edital n° 27356 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IOVANY DO NASCIMENTO VELOSO e SHIRLENE ANGELIM DE ALBUQUERQUE;
Edital n° 27357 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE DE MORAIS OLIVEIRA e MARINA BRAGA GUIMARÃES;
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, 11/02/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339049 - Jefferson Guedes Freitas de Oliveira e Antonia Joyce Rodrigues Gomes;
339050 - Felipe de Moura Leite e Leonilce Albuquerque Lima;
339051 - Jerffeson Cordeiro Rodrigues e Manuela Nascimento de Sousa;
339052 - Valdemir Feitosa dos Santos e Maria de Jesus Santos;
339053 - Francisco Edson Vieira da Silva Filho e Kelvilania Caetano da Cunha;
339054 - Paulo Sergio Oliveira Araújo e Jacinta Andreia da Costa;
339055 - José Ribamar Pereira Alves e Fabia da Silva Nobrega; 
339056 - Gianni Versini e Maryvan Ferreira de Sá;         
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, 11 de Fevereiro de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS  ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 1103.01/2021 - PE - SRP, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO, juntamente com a empresa: MOTOGRÁFICA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LT-
DA-EPP, inscrita no CNPJ nº 10.670.251/0001-37, com o VALOR TOTAL REGISTRADO DO LOTE 
I: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais); LOTE II: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais); LOTE III: R$ 139.998,00 (cento e trinta e nove mil novecentos e noventa e oito 
reais); LOTE IV: R$ 229.995,00 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e cinco 
reais); LOTE V: R$ 279.960,00 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e sessenta reais); 
LOTE VI: R$ 27.199,50 (vinte e sete mil cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos); 
LOTE VII: R$ 249.999,30 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais 
e trinta centavos) e LOTE VIII: R$ 41.535,00 (quarenta e um mil quinhentos e trinta e cinco 
reais), perfazendo o valor global de R$ 1.408.686,80 (hum milhão quatrocentos e oito mil seis-
centos e oitenta e seis reais e oitenta centavos). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
1103.01/2021 - PE - SRP: OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINA-
DOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURI-
TÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 
08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 13/05/2021. VIGÊNCIA: de 
13/05/2021 à 13/05/2022. SIGNATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS 
DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN-
TO - Gerenciador do Registro de Preços e pela a empresa: MOTOGRÁFICA E COMÉRCIO DE 
PAPÉIS LTDA-EPP, a Sra. Magna Barbosa de Almeida (Representante Legal). 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO - PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 0702.01/2022 - A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/CE 
torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto para cadastramento 
de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: PREGÃO ELE-
TRÔNICO, tombado sob o nº 0702.01/2022, critério de julgamento menor preço por lote, que será 
realizado no dia 07 de março de 2022, às 9h30min, no portal: http://www.bbmnetlicitacoes.com.
br, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DO PROJETO “EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL”, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 01467/2021- FUNASA, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NO EDITAL, o qual se encontra na íntegra na Sede da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, 
no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. 
Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 0802.01/2022   A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/CE torna 
público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto para cadastramento 
de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO, tombado sob o nº 0802.01/2022, critério de julgamento menor preço por lote, 
que será realizado no dia 08 de março de 2022, às 9h30min, no portal: http://www.bbmnetli-
citacoes.com.br, com o seguinte objeto: AQUISIÇÃO DE KITS DO ALUNO E DO PROFESSOR 
DESTINADOS A ATENDER AO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA JUNTO AS ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Per-
manente de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário 
de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. 
Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte – Errata ao Extrato de Contrato Nº 

2022/02.09.01 - Pregão Presencial Nº 002/2022-SME. Objeto: locação de veículos destinados ao 

transporte escolar junto a Secretaria de Educação do Município de Penaforte – CE. Onde se lê: “Nº 

2022/01.19.06”. Leia-se: “2022/02.09.01”. Penaforte-CE, 11 de fevereiro de 2022. Mirtane de 

Cássia Jorge Pereira - Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação.

Cooperativa de Desenvolvimento da Economia Familiar da Região dos Inhamuns LTDA - CNPJ: 

02.331.308/0001-45 - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente edital 

de convocação, o Presidente da Cooperativa de Desenvolvimento da Economia Familiar da Região dos 

Inhamuns LTDA, CNPJ: 02.331.308/0001-45, situada à Vila Massapê, 0, Trici, Zona Rural, Tauá-CE, 

CEP: 63.660-000, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca seus cooperados, para se 

reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 24 de fevereiro de 2022, às 07:00 

(sete) horas em Primeira Convocação, com a presença de no mínimo dois terços dos cooperados, às 

08:00 (oito) horas em Segunda Convocação, com a presença de no mínimo metade mais um dos 

cooperados e às 09:00 (nove) horas em Terceira e Última Convocação, com a presença de no mínimo 10 

(dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia para AGO: 1 - Prestação de contas 

do exercício 2021; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2021; 3 – 

Eleição da diretoria; 4 - Eleição do conselho fiscal para 2022/2023; 5 - Assuntos gerais de interesse da 

sociedade. Tauá, 14 de fevereiro de 2022. Gildo Marcelino Oliveira - Presidente da COODEF.

CARTÓRIO ALMEIDA 3° OFÍCIO. CNPJ/MF 03169830000135. Canindé - CE - 3° OFÍCIO JULIO EDUARDO LIMA DE 
ALMEIDA – Tabelião e Registrador. CAIO MAGNI ALMEIDA LIZETE T, MAGNI ALMEIDA – Substitutos. REG. DE IMÓVEIS, 
ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTESTOS, REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES, RECONH. Travessa Pompílio Cruz, 
257, Centro - Canindé-Ceará - Fone: 85 3343-1995 / Fax: E-MAIL cartorioalmeidacan@hotmail.com. EDITAL DE CITAÇÃO DE PRAZO, 
expedido nos autos do Procedimento Administrativo de Usucapião, PROCESSO No. 120/2021. O Bel. Júlio Eduardo Lima de Almeida, 
Ilmo. Titular do 3.º. Ofício, 2.ª. Zona de Registro Imobiliário da Comarca de Canindé, Ceará, na Travessa Pompílio Cruz, nº. 257, 
Bairro Centro, Canindé, Ceará, CEP 62.700-000, na forma da Lei. FAZ SABER aos Srs. RAIMUNDO DE SOUSA ANASTÁCIO, MARCOS 
FELIPE COSTA CARDOSO e ELIETE MAGALHÃES KARAM, réus certos e concordes como requerimento de USUCAPIÃO, e os réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados e/ou titulares de eventuais direitos reais, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que o Sr. MARCOS FELIPE COSTA CARDOSO, solicitou a abertura do procedimento administrativo de USUCAPIÃO, visando 
a declaração de domínio sobre o imóvel: TERRENO URBANO, com formato regular, localizado na RUA MOZART QUEIROZ, BAIRRO 
BELA VISTA, CANINDÉ, CEARÁ, com uma área de 360,00 metros quadrados (m²), na seguinte descrição: inicia-se a descrição deste 
polígono a partir do Ponto 1 (P1) coordenadas UTM (N 9519120,90m / E 465520,99m), situado no limite do terreno da Rua Mozart 
Queiroz, de propriedade de Raimundo de Sousa Anastácio; deste segue no sentido Oeste/Leste, confrontando-se com o terreno da 
Rua Mozart Queiroz, de propriedade de Raimundo de Sousa Anastácio, numa extensão de 5,10 metros (m) e com o largo da Rua 
Mozart Queiroz, numa extensão de 6,90 metros (m); totalizando desta forma uma extensão de 12,00 metros (m) até o ponto 2 (P2) 
coordenadas UTM (N 9519116,12m / E 465531,99m); deste segue no sentido Norte/Sul, confrontando-se com o Prédio n° 266 
(Fórum Dr. Gerôncio Brígido Neto), da Rua Dr. Gerôncio Brígido Neto, numa extensão de 30,00 metros (m) até o ponto 3 (P3) 
coordenadas UTM (N 9519088,60m / E 465520,04m); deste segue no sentido Leste/Oeste, confrontando-se com o Prédio no 294, da 
Rua Dr. Gerôncio Brígido Neto, numa extensão de 12,00 metros (m) até o ponto 4 (P4) coordenadas UTM (N 9519093,38m E 
465509,04m); deste segue no sentido Sul/Norte, confrontandose com o Prédio n° 312, da Rua Dr. Gerôncio Brígido Neto, Matrícula 
1404, numa extensão de 30,00 metros (m) até o ponto Origem (P1) coordenadas UTM (N 9519120,90m / E 465520,99m); 
perfazendo desta forma uma área 360,00 metros quadrados (m²) e um perímetro de 84,00 metros (m). LIMITES E CONFRONTAÇÕES: 
ao NORTE (FRENTE): com o terreno da Rua Mozart Queiroz, de propriedade de Raimundo de Sousa Anastácio, numa extensão de 5,10 
metros (m) e com o largo da Rua Mozart Queiroz, numa extensão de 6,90 metros (m); totalizando desta forma uma extensão de 
12,00 metros (m); ao SUL (FUNDOS): com o Prédio no 294, da Rua Dr. Gerôncio Brígido Neto, numa extensão de 12,00 metros (m); 
ao LESTE (LATERAL DIREITA): com o Prédio n°266 (Fórum Dr. Gerõncio Brígido Neto), da Rua Dr. Gerôncio Brígido Neto, numa 
extensão de 30,00 metros (m); ao OESTELATERAL ESQUERDA): com o Prédio n° 312, da Rua Dr. Gerôncio/ Brígido Neto, Matrícula 
1404, numa extensão de 30,00 metros (m) e com inscrição imobiliária-cadastral municipal sob o nº. 18398, alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para comunicação dos interessados incertos, ausentes e 
não sabidos para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir a partir da data da publicação, manifestem-se sobre o pedido de abertura do 
procedimento administrativo de usucapião. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Canindé, Ceará, 
08 de fevereiro de 2022. Francisco Chagas Barros de Sousa – Escrevente Autorizado

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9386-ABNER LUCAS DE OLIVEIRA QUEIROZ E DIOVANA LARA DO VALE NASCIMENTO
Nº9387-ARTHUR VICTOR CAETANO CAVALCANTE E SARAJANY SILVA DE OLIVEIRA
Nº9388-LUIS DOUGLAS ROCHA AGUIAR E TEREZINHA AZEVÊDO COUTINHO

Fortaleza, 11 de Fevereiro de 2022
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.

Fernanda Maria Alves Gomes
OFICIALA
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GERAL
Inscrições. Rede Cuca e Senac abrem as inscrições para os cursos profissionalizantes de Assistente de RH, 
Recepcionista em meio a hospedagem, Pizzaiolo e Salgadeiro. No total, são 80 vagas, sendo 20 para cada 
turma. As inscrições vão acontecer presencialmente nos dias 24 e 25 de fevereiro no Cuca da Barra.

Com o apoio financeiro da 
Embaixada do Reino dos Paí-
ses Baixos, a Cruz Vermelha 
Brasileira (CVB) desenvol-
veu o ‘Projeto volta às aulas’, 
com o intuito de melhorar 
as condições de estudo de 
alunos em situação de vul-
nerabilidade do ensino fun-
damental de escolas públicas 
nas regiões Norte e Nordeste. 
Com a entrega de 8.952 kits, 
a expectativa é que cerca de 
32 mil pessoas sejam benefi-
ciadas pelo projeto.

Somente no Ceará, 2.655 
kits escolares serão distribuí-
dos entre as cidades de Cau-
caia e Mombaça. 1.536 para a 
Prefeitura Municipal de Cau-
caia e 1.119 para Mombaça. 
De acordo com Júlio Cals, 
presidente da CVB, a escolha 
das escolas será de responsa-
bilidade de cada prefeitura. “A 
Cruz Vermelha Brasileira vai 
entregar os kits para as prefei-
turas e eles farão a seleção das 
escolas públicas beneficiadas, 
respeitando o critério de faixa 
etária estabelecido pela CVB 
(6 a 8 anos). Além disso, as 
prefeituras devem considerar 
as necessidades das famílias 
em situação de vulnerabilida-
de social nos locais”, explica.

Caucaia será o primeiro 
município cearense a receber 
a entrega em uma cerimônia 
simbólica no próximo dia 15 
de fevereiro. “Em Caucaia, 
estarão presentes a equipe da 
Cruz Vermelha Brasileira, jun-

tamente com o embaixador 
do Reino dos Países Baixos, 
Andre Driessen, que foi res-
ponsável pelo financiamento 
do projeto”, relata o presidente. 
Já na cidade de Mombaça, a 
cerimônia ocorrerá no dia 17 
e contará com a presença do 
presidente da frente parlamen-
tar em defesa da Cruz Ver-
melha, Capitão Wagner. “Nos 
locais, em visita à escola, um 
aluno ou aluna irá representar 
os colegas na entrega dos kits, 
a fim de não gerar aglomera-
ções no período pandêmico”, 

detalha Júlio Cals. De acordo 
com ele, os municípios cearen-
ses citados detém um grande 
número de alunos  na faixa 
etária atendida pelo projeto, 
fato este que foi crucial para a 
destinação dos kits.

Entre as outras cidades 
nordestinas beneficiadas pelo 
projeto se encontram Ala-
goas, Maceió, Mata Grande e 
Canapi. Já no Norte do país, 
os estados do Pará e Acre es-
tão entre os selecionados com 
1.635 e 2.238 kits, respecti-
vamente. De acordo com o 

presidente da Cruz Vermelha 
Brasileira, a iniciativa visa 
combater a evasão escolar e 
ajudar as famílias afetadas 
economicamente pela pan-
demia de covid-19 na aqui-
sição dos materiais escolares. 
“Inúmeras pessoas perderam 
as suas fontes de renda no pe-
ríodo [de pandemia]. Além 
disso, muitos pais e mães têm 
medo de que os filhos possam 
contrair o vírus nos locais de 
ensino, assim buscamos forta-
lecer as medidas de prevenção 
com um manual de cuidados 

para as crianças, máscaras fa-
ciais, álcool em gel e garrafas 
reutilizáveis de água, assim 
evita-se também o uso dos be-
bedouros coletivos”, pontua.

De acordo com ele, a pan-
demia de covid-19 piorou o 
acesso à educação no Brasil, 
visto que nem todas as fa-
mílias conseguiam propiciar 
um ambiente adequado de 
estudos em modelo remoto, 
principalmente aquelas que 
se encontravam em situação 
de vulnerabilidade sendo 
ameaçadas pelo desemprego 
e pela fome. “É uma pres-
são muito grande viver em 
um contexto assim. Por isso, 
a Cruz Vermelha Brasileira 
sempre voltou os seus esfor-
ços às pessoas que mais preci-
sam. Somente na pandemia, 
ajudamos mais de 7 milhões 
de brasileiros com inúmeros 
projetos e o nosso trabalho 
não vai parar até que todos 
tenham dignidade”, conta.

O kit escolar é composto 
por mochila, caderno, apon-
tador, borracha, cola branca, 
tesoura sem ponta, lápis gra-
fite, lápis de cor, garrafa de 
água, estojo e pacote de folhas 
A4, além de um manual de 
prevenção contra a Covid-19, 
uma caixa de máscaras des-
cartáveis e álcool em gel.

Por Yasmim Rodrigues

Ceará recebe 2.655 kits escolares da Cruz
Vermelha Brasileira para alunos vulneráveis

Além do material escolar, os kits contarão com materiais próprios para o auxílio no combate à pandemia de covid-19

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

A empresária e estrategista Izabel Helena (a esquerda), conhecida 
por sua vasta experiência com salões, lançará um podcast com 
assuntos da área de beleza no próximo dia 14 de fevereiro. “Vamos 
transmitir nosso conhecimento, falar de experiências, tendências 
e muitas novidades no mercado da beleza”, afirma a empresária 
conhecida como “dama dos salões de sucesso”. O primeiro episó-
dio do podcast será estreado pela cabeleireira e influencer Nayara 
Bezerra, a “Top das Loiras”. O podcast será transmitido via canal 
do Youtube e terá como objetivo expandir conhecimento

Um pouco de muita gente
Com as entregas dos equi-

pamentos nos municípios de 
Ibaretama e Morada Nova, 
ontem, o Ceará chegou à sua 
179ª brinquedopraça inaugu-
rada pelo Governo do Ceará. 

Os municípios também 
foram agraciados com uma 
academia ao ar livre, com 
um investimento total de 
mais de R$ 335 mil. Agora, 
o Programa Mais Infân-
cia soma um total de 389 
equipamentos concluídos e 
inaugurados no Ceará. 

Quem comandou a sole-
nidade virtual, transmitida 
através das redes sociais, foi 
a primeira-dama do Ceará, 
Onélia Santana, que teve a 

seu lado a secretária da Prote-
ção Social, Justiça, Cidadania, 
Mulheres e Direitos Huma-
nos (SPS), Socorro França.

O Tribunal Regional do 
Trabalho do Ceará (TRT/
CE) suspenderá seu fun-
cionamento nas unidades 
judiciárias e administrativas 
nos dias de Carnaval e Quar-
ta-Feira de Cinzas, 28 de 
fevereiro e 1° e 2 de março.

O projeto Jazz em Cena - 
Temporada Permanente de 
Jazz, do CCBNB Fortaleza, 
realiza uma noite especial 
em parceria com o tradicio-
nal Festival Jazz & Blues. 

Hoje, 18/2, a partir das 
20h, no BNB Clube (Av. 

Santos Dumont, 3646, 
Aldeota), o público poderá 
conferir duas apresentações 
com entrada franca, sendo 
sugerida contribuição indi-
vidual de 1 kg de alimento, 
como acontece nos shows 
do Jazz em Cena.

O flautista Heriberto Porto 
e um quinteto de cordas apre-
sentarão uma homenagem 
ao renomado compositor 
cearense Liduíno Pitombeira. 

A cantora, violonista e 
pianista Bel Girão e trio 
prestarão tributo à paraen-
se Leila Pinheiro, um dos 
maiores nomes da música 
brasileira influenciada pelo 
jazz e pela bossa nova.

Face reconstruída de São 
Vicente de Paulo será apre-
sentada neste domingo, na pa-
róquia da cidade de Crato. A 
ideia, que partiu do hagiógra-
fo José Luís Araújo Lira, que 
recebeu a autorização para o 
uso das imagens do crânio, 
passando-as então ao designer 
3D Cícero Moraes, surgiu 
em 2015, mas foi em 2016, 
com as fotografias do crânio 
em mãos, que a equipe de 
pesquisadores e peritos brasi-
leiros de medicina e odon-
tologia começou a trabalhar 
efetivamente para reconstruir 
de forma mais aproximada a 
face do Santo Padroeiro das 
Obras de Caridade.

Grandes obras. A previsão de grandes investimentos em infraestrutura rodoviária, na instalação de usinas eólicas off-shore (construí-
das no mar) e nos empreendimentos para a produção de hidrogênio verde no Ceará, animou o setor da construção pesada quanto às 
perspectivas para 2022. “Tivemos boas notícias nas últimas semanas, de investimentos em grandes obras, que animam todo o setor 
da construção pesada. Agora precisamos trabalhar e cobrar para que essa perspectiva se concretize”, diz Dinalvo Diniz, presidente 
do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará (Sinconpe). Em fevereiro foram anunciados investimentos bilionários para 
o Estado, como o projeto de uma usina eólica off-shore em Acaraú no valor de R$ 50 bilhões. Nesta semana também foi aprovada a 
primeira resolução de licenciamento ambiental para Hidrogênio Verde no Ceará, pelo Conselho Estadual do Ceará (Coema).

A vice-presidente Comercial e Financeira do Grupo Aço Cearense, 
Aline Ferreira, é a vencedora da categoria Melhor Executiva do Ceará

Ávine Vinny, Xand Avião 
e Felipe Amorim se unem 
na canção “Aquele Combo”

Três dos maiores nomes do 
forró nacional da atualidade, Ávine 
Vinny, Xand Avião e Felipe Amorim 
se juntaram para formar “Aquele 
Combo”, música inédita que chega 
nesta sexta-feira (11) aos aplicativos 
de música. Com clipe dançante, a faixa 
acompanha o movimento mais quente 
do Brasil, o forró eletrônico, e traz uma 
letra fácil de cantar e coreografar.

“É muita felicidade ter gravado 
com dois artistas que são meus 
amigos. O Xand, que é um dos 
maiores nomes do forró no Brasil, 
e o Felipe, que eu já conheço há 
muitos anos, antes mesmo de se 
tornar cantor. Ele é compositor de 
algumas músicas que fizeram su-
cesso na minha voz e é um prazer 
imenso gravar com ele e acompa-
nhar a evolução dele como cantor e 
artista nacional”, conta Ávine sobre 
as colaborações. Sobre a canção, 
ele completa: “´Aquele Combo´ é 
uma música pra cima, tem a cara 
do Verão e tenho certeza de que vai 
tocar muito no Carnaval, nos carros, 
nas caixas de som, nas plataformas 
de áudio. Vai ser um sucesso!”.

Composta por Davi Melo, Balove 
e Gabriel KB, a música fala sobre 
uma noite de curtição dentro do car-
ro. “Vai, fecha o carro, inclina o ban-
co / O som no talo e nós só botando/ 
Vidro embaçado e o ar gelando / 
Depois tu mete aquele combo”, diz a 
letra. A batida do forró eletrônico dá 
o ritmo da canção, forte candidata a 
ganhar dancinhas virais.

Esta promete ser mais uma 
parceria de sucesso na carreira 
do cearense Ávine Vinny, nome de 
destaque da cena nordestina que 
conta com sucessos e colabora-
ções de peso, como “Maturidade”, 
com Matheus & Kauan, uma das 
músicas mais tocadas do Spotify 
Brasil entre 2018 e 2019; “Seu 
Beijo Joga Sujo”, com Jorge, da 
dupla com Mateus; “Volta Vai”, com 
Simone, da dupla com Simaria, e 
“Me Valoriza”, com Dilsinho.

No total, a iniciativa entregará 8,9 mil kits para as regiões Norte e Nordeste e deve beneficiar 32 mil pessoas

Ontem, com o presidente do Ideal Clube, Amarilio Caval-
cante, que está fazendo uma brilhante gestão, e minhas 
filhas Vivian Duarte, Camila Borges, a neta Beatriz Duarte e 
amiga querida Bia Jordão, degustando os carangueijos de-
liciosos e escutando a boa música com Renato Assunção

FOTO ANDRÉ BENÍCIO / CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

Patinou feio o cerimonial do governador Camilo em 
não convidar o ex-governador Lúcio Alcântara 

para a solenidade de expansão do porto 
do Pecem. Imperdoável!!!

uuu
Resposta da agridoce Letícia Ferreira: estou me 

transferindo da Renault, sem tempo pra informação. 
Ok, tudo bem. Perdeu a concessionária. Letícia é 

maestrina na venda de carros.
uuu

Nunca mais se ouviu falar em Clarissa Ferreira. 
Onde estás que não respondes.

uuu
Do outro lado da linha Patrícia Alencar: só se eu for 

inventar. As notícias secaram... eu posso?
uuu

Não tem quem possa com o som estridente num 
badalado restaurante da Costa Barros. A cantora não 

canta...grita. Incomoda os clientes.
uuu

Festas, bolas de soprar, parabéns, bolo, criançada 
hoje aniversário de Henrique, caçulinha de Paulo 

Henrique e Cíntia. 2 aninhos. Então viva!!!
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