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Com a crise entre Rússia e Ucrânia entrando em uma semana decisiva, 
o governo de Vladimir Putin emitiu sinais de abertura diplomática ao 
Ocidente. Ao mesmo tempo, o alarmismo do outro lado só aumentou, com 
os EUA movendo sua embaixada de Kiev para Lviv.. ÚLTIMAS8

Rússia diz que há chance de acordo sobre Ucrânia

A nova consulta ao Sistema de Valores a Receber do Banco Central já está no ar e os brasileiros podem saber se têm dinheiro esquecido em bancos ou não

Desde novembro, Putin concentrou cerca de 130 mil soldados em torno da Ucrânia

O Banco Central criou um calendário de liberação das transferências bancárias, que varia de acordo com o ano de nascimento 
do cidadão ou da criação da empresa. Apenas a partir da data definida será possível saber o valor exato que poderá ser resgatado. 
Para fazer a consulta, basta informar o CPF e a data de nascimento ou CNPJ e a data de abertura da empresa. ECONOMIA10

Na primeira fase do serviço, são cerca de R$ 3,9 bilhões de valores a serem devolvidos para 
24 milhões de pessoas físicas e jurídicas; há, no total, R$ 8 bilhões que podem ser recuperados

BC: consulta a dinheiro 
esquecido já está no ar

ON-LINE www.oestadoce.com.br
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twitter @oestadoce
facebook jornaloestado
instagram @oestadoonline

TRE-CE recebe 1.300 
novas urnas eletrônicas 
modelo 2020 para 
eleições vindouras

REGIÃO DOS 
INHAMUNS 
GANHA ESTRADA

A previsão é de que o 
Regional receba 10.424 
novas urnas até a data do 
pleito. Apesar de as urnas 
passarem por atualizações 
e melhorias desde 1998, 
essa é a primeira vez que a 
sua aparência foi alterada.  
POLÍTICA4

A nova estrada diminui em 80 km a ligação 
entre Quiterianópolis e Parambu. Ao todo, 
51 km foram entregues. CIDADES6

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36

FOTO AGÊNCIA BRASIL

FOTO AFP
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POLÍTICA

Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis - CNPJ: 11.842.467/0001-
03 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária da COOPERFAM-CE. O Presidente da 
COOPERFAM-CE – Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os cooperados para a Assembleia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e dois, em Primeira 
convocação às 07:00 horas com dois terços dos cooperados presentes, em Segunda convocação às 
08:00 horas com metade mais um, e em Terceira e última convocação às 09:00 horas com no mínimo dez 
cooperados presentes na sede da COOPERFAM-CE, situada à Av. Alcebíades Rodrigues Barreto, SN - 
Columinjuba - Ladeira Grande - Maranguape – CE, CEP: 61.953-000. Para efeito de cálculo de quórum 
conta a cooperativa com 63 cooperados aptos a votar. Será deliberada em Assembleia Geral 
Extraordinária a seguinte ordem do dia: 1 – Prestação de conta ajustadas do ano 2019. Maranguape-CE, 
15 de fevereiro de 2022. Danilo Morais da Silva – Presidente.

Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis - CNPJ: 11.842.467/0001-
03 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária da COOPERFAM-CE. O Presidente da 
COOPERFAM-CE – Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os cooperados para a Assembleia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e dois, em Primeira 
convocação às 11:00 horas com dois terços dos cooperados presentes, em Segunda convocação às 
12:00 horas com metade mais um, e em Terceira e última convocação às 13:00 horas com no mínimo dez 
cooperados presentes na sede da COOPERFAM-CE, situada à Av. Alcebíades Rodrigues Barreto, SN - 
Columinjuba - Ladeira Grande - Maranguape – CE, CEP: 61.953-000. Para efeito de cálculo de quórum 
conta a cooperativa com 63 cooperados aptos a votar. Será deliberada em Assembleia Geral 
Extraordinária a seguinte ordem do dia: 1 – Prestação de conta ajustadas do ano 2020. Maranguape-CE, 
15 de fevereiro de 2022. Danilo Morais da Silva – Presidente.

Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis - CNPJ: 
11.842.467/0001-03 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária da COOPERFAM-CE. O 
Presidente da COOPERFAM-CE – Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de 
Assis, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os cooperados para a 
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e dois, em 
Primeira convocação às 15:00 horas com dois terços dos cooperados presentes, em Segunda 
convocação às 16:00 horas com metade mais um, e em Terceira e última convocação às 17:00 horas 
com no mínimo dez cooperados presentes na sede da COOPERFAM-CE, situada à Av. Alcebíades 
Rodrigues Barreto, SN - Columinjuba - Ladeira Grande - Maranguape – CE, CEP: 61.953-000. Para 
efeito de cálculo de quórum conta a cooperativa com 63 cooperados aptos a votar. Serão deliberadas 
em Assembleia Geral Ordinária as seguintes ordens do dia: I. Plano de Atividades para o exercício 2022; 
II. Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2021, compreendendo o Relatório da Gestão, 
o Balanço Patrimonial, o demonstrativo de sobras ou perdas e o Parecer do Conselho Fiscal; III. Destino 
das sobras ou perdas; IV. Eleição e posse dos membros do Conselho Administração; V. Eleição e posse 
dos membros do Conselho Fiscal; VI. Demais assuntos de interesse do quadro social. Maranguape-
CE, 15 de fevereiro de 2022. Danilo Morais da Silva – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- COOPERATIVA DE CURSOS E TREINAMENTOS DOS 
EMPREGADOS GERENTES, PROPAGANDISTAS E VENDEDORES DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COOCTPROFACE. CNPJ 
:  22.742.755/0001-02 - NIRE :234000116451- ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA COOCTPROFACE - dia 12 MARÇO de 2022 . Eu, Audifax Ferreira de Sousa Junior , 
Diretor Presidente da COOPERATIVA  DE CURSOS E TREINAMENTOS DOS EMPREGADOS 
GERENTES, PROPAGANDISTAS E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO 
ESTADO DO CEARÁ - COOCTPROFACE , no uso das atribuições que lhe confere e o 
estatuto social, convoca os 21 senhores cooperados em condições de votar, para 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) a realizar-se no dia 12 de março de 2022, no 
endereço Rua Nogueira Acioli, N° 1505, Bairro: Centro – CEP:60.110-140 – Fortaleza – 
Ce. Sendo a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ocorrerá em primeira convocação 
às  8:30 com a presença de 2/3(dois terços) dos cooperados em condições de votar; as 
09:00 horas em segunda convocação com a presença da metade mais um dos 
cooperados em condições de votar , as 09:30 horas em terceira e última convocação 
com a presença de no mínimo 10 (DEZ) cooperados em condições de votar, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: AGO:1 eleição de diretoria, Fortaleza 12 
de março de 2022. Audifax Ferreira de Sousa Junior, Presidente.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO  SISTEMA DE JUSTIÇA NO ESTADO DO CEARÁ – 
SICREDI  COOPERJURIS. Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 220 – Edson Queiroz, Fortaleza - CE  CNPJ: 
08.041.950/0001-76. NIRE – 23400013206. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e 
EXTRAORDINÁRIA DIGITAL  (IN-DREI nº 81/2020 e Lei 5764/71 artigo 43-A)  O Presidente do Conselho de 
Administração da COOPERATIVA DE  CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SISTEMA DE JUSTIÇA  NO ESTADO 
DO CEARÁ – SICREDI COOPERJURIS, sede à Rua Des.  Floriano Benevides Magalhães, 220 – Edson Queiroz, Fortaleza - CE, 
inscrita no  CNPJ sob o nº 08.041.950/0001-76, no uso das atribuições que lhe confere o  Estatuto Social da Cooperativa, 
convoca seus ASSOCIADOS, que nesta data somam  1.418 (mil quatrocentos e dezoito associados), em pleno gozo de seus 
direitos sociais,  para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se de  forma digital, no dia 23 
de março de 2022, às 08 horas, com a presença de 2/3 (dois  terços) dos associados, em primeira convocação; às 09 horas, 
com a presença de  metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 10 horas, com a  presença de, no mínimo, 
10 (dez) associados, em terceira convocação. A Assembleia  será realizada na modalidade digital para todos os associados, 
utilizando a plataforma  de Assembleia Digital acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleias, para  deliberar sobre os 
seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:  EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  1. Reforma 
do Estatuto Social da Cooperativa: mudança de endereço da  SEDE e supressão do art. 30, inciso I.  EM REGIME DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  1. Prestação das contas do exercício de 2021, acompanhadas dos pareceres  do Conselho 
Fiscal e da Auditoria Independente;  2. Destinação das sobras apuradas;  3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações, 
das diárias e da céd ula de presença dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de  Administração e do Conselho Fiscal;  
4. Outros assuntos de interesse social.  I – Os documentos relativos à ordem do dia e informações mais detalhadas sobre o  
cadastro e utilização da ferramenta de participação na assembleia estarão disponíveis aos associados no sítio www.sicredi.
com.br/coop/cooperjuris/ e na sede da  cooperativa. II - Para participar da assembleia digital deverá seguir os seguintes 
passos:  1. O associado deverá verificar se seu número de telefone e endereço de e-mail  estão atualizados no Sicredi (APP), 
Internet Banking ou dirigindo-se à sua  cooperativa;  2. Por meio do link www.sicredi.com.br/assembleias o associado deverá 
realizar  seu cadastro criando uma senha, caso ainda não esteja cadastrado;  3. No dia e hora da assembleia, o associado 
deverá acessar novamente o link  www.sicredi.com.br/assembleias e, informar seu CPF e senha cadastrada,  clicar no evento 
de sua cooperativa e estará apto a participar das discussões e  votações dos itens da ordem do dia. O mecanismo digital 
utilizado permitirá  aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a  manifestação e voto, mediante 
atuação remota, em tempo real.  III - Aos associados que acessarem a sala virtual da assembleia no momento da sua  
realização, observados o dia e o horário indicados no preâmbulo, devidamente  cadastrados na forma do parágrafo anterior, 
será garantido o direito de manifestação  por escrito, direcionada à mesa diretora, via chat, resguardada, assim, sua plena  
participação nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.  IV - A votação será realizada por intermédio de sistema 
eletrônico habilitado no  momento da Assembleia, sendo admitida, excepcionalmente, apenas na hipótese de  indisponibilidade 
da ferramenta eletrônica, a votação por escrito via chat.  V - A Assembleia será realizada no formato exclusivamente digital, 
com base no art.  43-A, da Lei 5.764/71 e na IN-DREI nº 81/2020, e gravada eletronicamente para  eventual análise das 
autoridades reguladoras e/ou dos associados, mediante  requerimento formal.  Fortaleza - CE, 11 de fevereiro de 2022  
FRANCISCO ANTÔNIO TÁVORA COLARES -- Presidente do Conselho de Administração
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5O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Corrupção. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu ontem (14) a necessidade de 
combater a corrupção para garantir que os recursos públicos atendam à população. “Nós não 
temos mais ladrões assentados nos ministérios. Chega disso”, disse o ministro durante evento.NACIONAL

O estudo observou que, na maior parte das ocorrências, a arma foi levada do proprietário legal por meio de furto

FOTO AGÊNCIA BRASIL

Temos assuntos para tratar sobre defesa, sobre ener-
gia...

Presidente Jair Bolsonaro sobre temas a serem discuti-
dos reunião com Putin na Rússia

A conta de luz alta, justificada pela 
mentira de “escassez hídrica” (com 
o País debaixo de chuva), tem a ver 
com outra escassez mais grave, a de 

competência. A conta continua cara porque 
medida provisória do presidente Bolsonaro 
nos obriga a pagar empréstimos das distri-
buidoras malandras, que alegam “prejuízos”, 
e pagar contratos bilionários para geração 
de termelétricas que não são ligadas a linhas 
de transmissão. Pagamos caro para produzir 
energia que não chega ao poste da rua.

Jogada de lobistas
O lobby fez o governo contratar termelé-

tricas para o período de 2022 a 2025, uma 
moleza, em nome da “segurança do sistema 
elétrico”.

Burrice tem limite?
Despreparadas, autoridades ignoram que 

não há linhas de transmissão para escoar 
grande parte da energia gerada nas térmicas 
contratadas.

E a gente só pagando
A energia gerada e não consumida gera 

prejuízo de R$128 milhões por mês (R$1,5 
bilhão anuais), tudo isso enxertado na conta 
de luz.

Pagando sem consumir
O pior é que o setor alega não poder desli-

gar as geringonças caras e poluentes. A ge-
ração vai para o lixo, e ainda nos obrigam a 
pagar isso.

Relação indireta
Especialistas afirmam que a alta nas mor-

tes por outras doenças está relacionada à 
pandemia, mas não como uma consequên-
cia da covid.

Da frigideira para o fogo
O medo fez muitos adiarem exames pre-

ventivos de diversas doenças, incluindo 
câncer, que descoberto em estágio avança-
do é mais letal.

Retrato nacional
Os dados estão divulgados no portal da 

Transparência do Registro Civil que reúne 
informações de 7.658 cartórios de 5.570 
municípios do Brasil.

Brasileiro paga geração de energia que não consome

O PODER SEM PUDOR

O deputado estadual paulista Francisco 
Franco era da escola de Fernando Henrique 
“Esqueça o que escrevi” Cardoso. Franco 
presidia a Assembleia Legislativa quando 
anunciou ser contrário a um determinado 
projeto do Executivo. Procurado pelo líder 

do governo, foi seco: “Sou um homem de pa-
lavra. Eu falei, não volto atrás.” O líder mos-
trou a Franco um documento que ele mesmo 
assinara, dias antes, apoiando o projeto do 
governo. O deputado não se abalou: “Eu assi-
nei, mas não falei. Só vale o que eu falo.”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Não vale o escrito

Covid é manchete, mas
pneumonia mata o dobro 
Os dados sobre mortes divulga-
dos por cartórios revelaram que a 
covid domina o noticiário, espa-
lhando medo entre os brasileiros, 
mas o janeiro mais mortal em 20 
anos se deveu à alta de 70% nos 
óbitos causados por pneumonia, 
que matou praticamente o dobro 
da covid. Segundo as datas de re-
gistro nos cartórios, foram 21.718 
mortes por pneumonia (do total 
de 144 mil), enquanto a covid-19 
matou 11.819 pessoas em janeiro.

No lombo do cidadão
Os R$8 bilhões de dinheiro “perdido” 

por cidadãos até serão devolvidos aos do-
nos, mas sem correção monetária. Esse 
valor renderia R$ 40 milhões por mês na 
poupança, mas os bancos ganharam mui-
to mais.

Apenas coincidência
O aplicativo Telegram deve ser banido 

do Brasil, por não “ajoelhar e rezar” pe-
rante o TSE. Certamente é mera coinci-
dência o fato de Bolsonaro ter 1,1 milhão 
de seguidores e Lula menos de 50 mil.

Voto? Ora, o voto
O partido Rede não tem votos, elegeu 

só uma deputada federal, mas sempre re-
corre ao STF para fazer de conta que ga-
nhou a eleição: já são mais de 50 ações 
anulando ou suspendendo atos do chefe 
de governo.

E existem?
“Qual é a diferença de ditadura feita 

pelas armas, como a gente vê, por exem-
plo, em Cuba, Venezuela, de uma ditadu-
ra que vem pelas canetas?”, perguntou o 
presidente Bolsonaro a apoiadores.

Brasil de sucesso
O Brasil ultrapassou França e Japão em popula-

ção vacinada contra a covid: são 81,4% de brasileiros, 
80,5% de japoneses e 79,9% de franceses com ao me-
nos uma dose, diz a plataforma Our Wolrd in Data.

Melhorou
Pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação 

Civil com 23 mil viajantes de outubro a de-
zembro de 2021 revelou que 92% consideram 
bons ou muito bons os serviços e infraestru-
tura dos aeroportos sob concessão.

Dá resultado
As exportações do agronegócio bateram recorde 

em janeiro: R$ 8,8 bilhões. Outro motivo para Bol-
sonaro não ter cancelado a viagem à Rússia, maior 
fornecedor de fertilizantes para o setor.

Santinho do pau oco
Circula nas redes sociais um suposto “san-

tinho” de campanha de Lula para presidente, 
com Geraldo Alckmin de vice. “Frente ampla 
contra Bolsonaro” aposta a montagem. Não 
empolgou petistas, nem chuchus.

Pensando bem...
...parece que todo mundo espera uma guer-

ra, exceto as partes envolvidas.

Nos últimos dez anos, 
pelo menos nove armas fo-
ram furtadas ou roubadas 
a cada dia no estado de São 
Paulo, segundo levanta-
mento divulgado pelo Insti-
tuto Sou da Paz. A pesquisa 
Desvio fatal: Vazamento de 
Armas do Mercado Legal 
para o ilegal analisou 23.799 
ocorrências de desvios de 
armas entre 2011 e 2020. 
O estudo observou que, na 
maior parte das ocorrên-
cias, a arma foi levada do 
proprietário legal por meio 
de furto (60% dos casos), 
sem necessidade de vio-
lência e, muitas vezes, sem 
a presença da vítima. Em 
segundo lugar apareceu o 
roubo, que representou 38% 
dos casos relatados.

Nos meses de férias, 
como janeiro e dezembro, 
momento em que os imó-
veis costumam ficar vazios, 
é quando ocorre a maior 
parte dos casos. Os dados 
sugerem que os criminosos 
são atraídos por armas de 
valor de mercado e prefe-
rem atacar locais vazios.

Para Bruno Langeani, 
gerente de projetos do Ins-
tituto Sou da Paz, os dados 
demonstram que a posse 
de arma dentro de casa não 
protege contra a violência. 
Pelo contrário, atrai a aten-
ção de criminosos. “A arma 
de fogo que tem alto valor 
no mercado ilegal acaba 
funcionando mais como 
ímã para o criminoso do 
que como elemento para 
afastar o crime, o que refuta 
a crença de que a arma pro-
tege a residência”, afirmou.

Os locais onde ocorre-
ram mais desvio de armas 
são repartições públicas, 
como fóruns e delegacias; 
empresas de segurança pri-

vada; bancos; e residências 
de caçadores, atiradores e 
colecionadores. A pesquisa 
apontou ainda que a arma 
começa a ser empregada na 
atividade criminal no mes-
mo dia em que ela é desvia-
da do proprietário legal.

Acesso
Para o Instituto Sou da 

Paz, a ampliação do aces-
so às armas pelo governo 
federal e a diminuição do 
controle sobre esses arma-
mentos acabam facilitan-
do seu uso pelo crime. “As 
flexibilizações e perdas de 
controle no mercado legal 
interferem diretamente no 
abastecimento de armas do 
crime. Portanto, a amplia-
ção do mercado legal e a 
permissão de que cidadãos 
comuns tenham acesso a 
armas mais potentes têm 
o poder de gerar o mesmo 
efeito no mercado crimi-

nal”, disse Carolina Ricardo, 
diretora executiva do Insti-
tuto Sou da Paz.

“É preciso políticas que, 
em primeiro lugar, analisem 
de forma criteriosa quem 
pode acessar armas de fogo 
e, em segundo lugar, atuar 
na prevenção de desvios 
que ajudarão a diminuir a 
disponibilidade de armas 
legais no mercado ilegal”, 
disse Carolina.

Por meio de nota, a Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica de São Paulo informou 
que, no período da pesqui-
sa, os casos de roubo caíram 
7% no estado, enquanto os 
furtos tiveram queda de 
28%. “Especificamente no 
caso de armas de fogo, a 
redução é ainda maior, che-
gando a 63%, se considera-
das as ocorrências, e 59% ao 
analisarmos o número de 
armas extraviadas, que pas-
saram de 3.998 para 1.623 

em 2020.” De acordo com o 
órgão, mais de 162 mil ar-
mas de fogo ilegais foram 
apreendidas pelas polícias 
civil e militar de São Paulo 
durante o período estuda-
do. Os casos de extravio de 
armas de policiais estão, em 
geral, relacionados a crimes 
contra a vida, nos quais eles 
são vítimas.

“Em relação às reparti-
ções estaduais, diferentes 
medidas foram adotadas 
para reforçar o controle e 
a segurança nas unidades 
policiais. Paralelamente, 
foram estabelecidas rotinas 
para acelerar a destinação 
de armas de fogo apreendidas 
para doação a outras forças 
de segurança ou destruição, 
quando inservíveis, com a de-
vida autorização do Exército 
Brasileiro, conforme deter-
mina a legislação”, informou a 
secretaria. (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

MP acompanhará 
investigação da 
morte de criança

O Ministério Público de 
Pernambuco (MPPE) infor-
mou que irá acompanhar 
de perto as investigações do 
assassinato do menino de 9 
anos, filho de de Geovane da 
Silva Santos, presidente de 
uma associação de agricul-
tores familiares, no interior 
de Pernambuco. Diferentes 
entidades ligadas à luta pela 
terra levantam a hipótese de 
que o crime esteja associado 
a conflitos fundiários.

Uma investigação para 
identificar os autores do 
crime já está em andamento 
pela Polícia Civil. Para saber 
o resultado das primeiras 
diligências, o MP agendou 
para hoje (15) uma reunião 
com o delegado titular de 
homicídios de Palmares 
(PE), Marcelo Queiroz, que 
assumiu o caso. “Por se tra-
tar de uma criança, a inves-
tigação corre sob sigilo, por 
força do Estatuto da Criança 
e Adolescente (ECA)”, infor-
ma o MP em nota.

Crime
A criança foi executada na 

noite de quinta-feira (10) no 
município de Barreiros (PE) 
e enterrada no dia seguinte 
sob protestos de familiares e 
moradores. O crime ocorreu 
no Engenho Roncadorzinho, 
onde vivem centenas de 
pessoas. Segundo os relatos 
da família, sete homens 
encapuzados e armados 
invadiram a casa de Geovane 
por volta das 21h e dispa-
raram contra o líder rural, 
que foi atingido no ombro, 
mas sobreviveu. Em seguida, 
os homens encontraram a 
criança escondida embaixo 
da cama e atiraram nela em 
frente à mãe.

A Comissão Pastoral da 
Terra (CPT), serviço funda-
do na Igreja Católica voltado 
para apoio à organização 
dos trabalhadores do campo, 

cobrou uma investigação 
que apure uma eventual 
ligação entre o crime e o 
conflito fundiário existen-
te na região. A Federação 
dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras 
Familiares de Pernambuco 
(Fetape) também crê nesta 
possibilidade. Cerca de 70 
famílias vivem no local.

Usina
A área pertencia a uma 

usina na qual trabalhavam os 
moradores mais velhos. Há 
pouco mais de duas décadas, 
ela faliu, levando à demissão 
dos empregados sem as devi-
das indenizações. As famílias 
permaneceram no local e, 
com o tempo, passaram a se 
dedicar à agricultura fami-
liar. No entanto, há alguns 
anos, tramita na Justiça uma 
ação onde uma empresa de 
agropecuária, que arrendou 
as terras da massa falida da 
usina, pede o despejo dos 
moradores.

“É inadmissível e repug-
nante a invasão da casa de 
uma família e a execução 
cruel de uma criança”, disse 
a CPT em nota. Segundo 
a instituição, a possível 
associação entre o crime e 
o conflito fundiário deve 
ser investigada já que a 
comunidade tem sido alvo 
de ameaças, intimidações, 
destruição de lavouras e 
contaminação de fontes de 
água por pessoas vinculadas 
a empresas que exploram 
economicamente a área. 
“A comunidade existe há 
40 anos e abriga cerca de 
400 trabalhadores rurais 
posseiros, sendo 150 delas 
crianças”, acrescenta a nota. 
A CPT também lamenta 
que, mesmo diante das 
denúncias às autoridades 
do estado de Pernambuco, 
nenhuma medida efetiva 
tenha sido tomada.

Maioria de armas do crime 
foi roubada ou furtada
Nos últimos dez anos, pelo menos nove armas foram furtadas ou roubadas a 
cada dia no estado de São Paulo, segundo levantamento do Instituto Sou da Paz
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MPCE. O procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro, em Ato Normativo publicado na 
última sexta-feira (11), prorrogou o prazo de retorno às atividades presenciais no âmbito do Ministé-
rio Público do Ceará (MPCE), suspendendo o retorno obrigatório e integral até o dia 6 de março.CIDADES

Em contato com a imprensa cearense e dando uma 
ótima impressão ao país inteiro, a presidente da Jucec, 
Junta Comercial do Estado do Ceará, Carolina Montei-
ro (Foto), ressaltou a facilidade para abertura de novas 
empresas, já atingindo no corrente mês a quase 24/% 
de aumento em relação ao ano passado. A abertura de 
novos negócios formais, portanto, avançou 23,8/% en-
tre 2020 e 2021.Os dados são do projeto Empreendedor 
Digital e contabiliza a abertura de empresas na capital e 
interior do estado, inclusive de microempreendedores 
digitais. Revelou Carolina Monteiro que entre as em-
presas abertas via Jucec (sem contar MEI, os micro-
empreendedores), o crescimento chegou a 32,9%, ou 
18.276 novos negócios abertos entre janeiro e dezembro 
do último ano. No comparativo a 2020, destacou Caro-
lina, os meses que se destacaram em crescimento foram 
abril (145,65%), maio (139,93%) e junho (78,93%).

Abertura fácil de empresas

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022  O ESTADO                     

Presidente da Jucec
Carolina Monteiro, que deu a boa informação aos 

jornalistas, preside a Junta Comercial do Ceará, fez 
questão de atribuir o grande aumento de novos negó-
cios e a alta ações como o Empreendedor Digital, ao 
convênio com mais oito juntas comerciais e o Sebrae, 
que tem consolidado desburocratização e abertura de 
novos negócios. “A Jucec tem trabalhado ativamen-
te para melhorar o ambiente de negócios em todo 
o Ceará (capital e interior), trazendo inovações e a 
digitalização dos procedimentos para tornar a abertu-
ra de empresas mais rápida, fácil e segura”, enfatizou 
Carolina Monteiro.

Momento inédito
Pelo menos que eu tenha conhecimento, o encontro 

de trabalho na última quinta-feira (10/02) do Gover-
nador Camilo Santana (PT), ex-governadores Ciro 
e Cid Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB) ficou 
marcado para a história do Ceará. Estiveram juntos 
na solenidade de inauguração da Expansão do Porto 
do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. Sem dúvida, 
uma verdadeira âncora para o desenvolvimento eco-
nômico do Estado.

Líderes reconhecidos
Ao todo, os quatro (4) líderes somam oito man-

datos, ou seja, 32 anos à frente do Governo Estadual 
Cearense e ou da máquina pública cearense. São doze 
(12) anos à mais do que o próprio empreendimento, 
ou seja, o Porto do Pecém, que completará vinte(20) 
anos em março vindouro. O que governo mais tempo 
o Ceará foi Tasso, com os seus três mandatos (12 
anos); Ciro, Cid (08 anos cada), dois mandatos, o 
mesmo está ocorrendo com Camilo Santana, que 
cumpre o oitavo ano dos seus dois governos. Sem dú-
vida, cearenses e nordestinos devem muito aos quatro 
conceituados políticos, convenhamos.

Exemplo para o Brasil
Repleto de simbolismo político, o encontro de traba-

lho da última semana, trouce ao Governador e aos de-
mais mencionados visões diferentes do atual é dos ex-go-
vernadores, mas, sobretudo uma linha convergente sobre 
a importância do Porto do Pecém para o Estado.” O 
foco é a redução da desigualdade social do Ceará”, disse 
Camilo Santana, citando o chamado hub do hidrogênio 
verde, que promete revolucionar a matriz de energética 
e impulsionar a economia cearense. Cid, Ciro e Tasso 
foram na mesma linha e afirmaram que vão estar sempre 
juntos pelo desenvolvimento da economia cearense.

Saiba mais
Revelou a dirigente da Jucec que os segmentos 

que mais cresceram foram os serviços combinados 
de escritório e apoio administrativo; treinamento em 
desenvolvimento profissional e gerencial; construção 
de edifícios; comércio varejista de vestuário e aces-
sórios; atividades de consultoria em gestão empre-
sarial; comércio varejista de cosméticos; instalação e 
manutenção elétrica; atividade médica ambulatorial; 
comércio varejista geral e serviços de engenharia.

Samu 192 atende quase 20 mil ocorrências 
de pacientes com covid em dois anos

Desde o início da pande-
mia de covid-19, ainda em 
março de 2020, o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu 192 Ceará) 
realizou 19.194 ocorrên-
cias, entre atendimentos e 
transferências de pacientes. 
O médico regulador e in-
tervencionista da Central 
de Regulação de Urgência 
(CRU) do Cariri, Mário 
Gustavo Nóbrega, foi o pri-
meiro profissional do Samu 
na região a atender um pa-
ciente com a doença. Mora-
dor de Acopiara, município 
distante cerca de 350 km 
de Fortaleza, o homem de 
aproximadamente 55 anos 
apresentava sintomas gri-
pais, dispneia e baixa satu-
ração.

Na época, o usuário foi 
transferido para o Hospital 
Regional do Cariri (HRC), 
também da Secretaria da 
Saúde do Ceará (Sesa), 
unidade referência para o 
atendimento de pacientes 
com covid-19. “Essa experi-
ência marca muito, pois fui 
o primeiro a ser acionado. 
Era meu plantão. Eu tinha 
obrigação médica de sal-
var, apesar de que tudo era 

ainda muito novo. Tive de 
pedir apoio ao diretor-geral 
do Samu para saber como 
lidar com esse caso. Foi um 
grande desafio”, relembrou 
o médico.

Nóbrega destacou, ainda, 
que, antes disso, os profis-
sionais de saúde que atu-
am no Samu Ceará estavam 
habituados a atender situ-
ações de urgência e emer-

gência da população, como 
ocorrências de trânsito, 
acidente vascular cerebral 
(AVC), queimaduras graves 
e engasgos. “Gosto de lem-
brar que tive medo de aten-
der essa ocorrência, mas o 
medo é importante porque, 
na ocasião, me deu forças”, 
comentou.

Segundo a gestão do 
Samu, para que as assistên-

cias fossem realizadas com 
segurança, foram adotadas 
diretrizes e procedimentos. 
Os profissionais de saúde do 
Samu Ceará passaram, por 
exemplo, por treinamentos, 
por meio de lives, que abor-
davam técnicas de atendi-
mento seguro, manuseio do 
paciente, paramentação e 
desparamentação e higieni-
zação correta das mãos.

Próxima à divisa do Cea-
rá com o Piauí, a região dos 
Inhamuns recebeu, nesta 
semana, 51 quilômetros pa-
vimentados da rodovia CE-
351, entre os municípios de 
Quiterianópolis e Parambu. 
Segundo o Governo do Esta-
do, o trecho deve beneficiar 
cerca de 50 mil habitantes 
dos dois municípios. Deno-
minada de Antônio Bezerra 
Cavalcante, a nova estrada 
diminui em 80 quilômetros 
(km) e  aproximadamente 
uma hora a ligação entre os 
dois municípios. Pois, antes 
da conclusão da obra, era 
obrigatória a passagem por 
Tauá para trafegar por asfalto 
entre Quiterianópolis e Pa-
rambu.

Durante a solenidade, o 
governador Camilo Santa-
na (PT) celebrou a finali-
zação das obras e destacou 
os benefícios dessa estrada 
para a região. “Lembro de 
vir dar a ordem de serviço 
desta obra, em 2017, uma 
estrada de pouco mais de 
50 quilômetros, um dese-
jo antigo de muitos. Não 

só isso, mas uma obra que 
atende toda uma região, di-
minuindo o tempo gasto no 
deslocamento de Parambu 
para Quiterianópolis, além 
de facilitar o caminho para 
se chegar em muitas outras 
localidades, como Crateús 
e Tauá. Porque uma estrada 
não traz só desenvolvimen-
to, escoa a produção, mas 
dá segurança de trafegabili-
dade, por exemplo, quando 
uma pessoa está doente, usa 
a estrada para ir ao hospital. 
Enfim, é uma grande feli-
cidade entregar esse trecho 
da CE-351 para o povo dos 
Inhamuns”, apontou.

De acordo com o Executi-
vo estadual cearense, para a 
implantação da estrada, fo-
ram investidos cerca de R$ 
36 milhões, provenientes do 
Tesouro do Estado e do Ban-
co Interamericano de Desen-
volvimento (BID), por meio 
do “Ceará de Ponta a Ponta” 
- Programa de Logística e Es-
tradas do Governo do Ceará. 
Durante os trabalhos, foram 
realizados serviços de movi-
mentação de terra, pavimen-

tação, revestimento asfáltico, 
bueiros, drenagem e proteção 
ambiental. Ainda conforme a 
gestão estadual, a conclusão 
deste trecho da CE-351 signi-
fica, também, uma economia 
de 62 km e cerca de 40 minu-
tos no trajeto entre Parambu 
e Crateús. As obras foram 
acompanhadas pelas equipes 
de fiscalização da Superin-
tendência de Obras Públicas 
(SOP).

José Pedroza, morador 
da região, a estrada foi uma 
“benção”. “Sou morador do 
distrito de Trici, e tenho 
muitos parentes e amigos 
aqui em Parambu, agora 
ganho tempo ao trafegar 
nesta nova estrada. Além 
disso, também preciso 
comprar no comércio ração 
para meus animais, e esta 
obra só me trouxe benefí-
cios, tenho mais seguran-
ça de pilotar minha moto 
tanto para um lado quanto 
para o outro”, pontuou.

Agradecimentos
Na avaliação da prefeita 

de Quiterianópolis, Pris-

cilla Barreto, a inauguração 
da obra é um feito históri-
co para a cidade. inaugurar 
esta estrada, que dos seus 51 
quilômetros, 28 são dentro 
da cidade de Quiterianópo-
lis, uma obra que diminui 
o tempo gasto para o Piauí, 
para Parambu, e para outras 
cidades da região. Eu mes-
ma sou prova disso, pois 
sou médica e quando aten-
dia a comunidade de Algo-
dões, levava mais de uma 
hora daqui da sede para lá. 
Agora, com esse novo tre-
cho da CE-351, nós chega-
mos lá em pouco mais de 15 
minutos”, comemorou.

Rômulo Noronha, prefeito 
de Parambu pelo Solidarieda-
de, festejou a entrega do tre-
cho da estrada. “Recebemos 
esta estrada do nosso gover-
nador, mas também temos de 
agradecer às lideranças polí-
ticas e aqueles que possuem 
mandato. Uma obra sonhada 
por muitos da região, e que 
facilita a vida das pessoas. 
Aqui em Parambu somos 
gratos à parceria com o Go-
verno do Estado”, finaliza.

FOTO TIAGO STILLE/ GOVERNO DO CEARÁ

CE-351

FOTO FÁTIMA HOLANDA/ ASCOM SAMU

Estrada que liga Estrada que liga 
municípios do Sertão municípios do Sertão 
dos Inhamuns é dos Inhamuns é 
inauguradainaugurada  

Nova estrada, chamada Antônio Bezerra Cavalcante, diminui 
em 80 quilômetros e cerca de uma hora a ligação entre 

Quiterianópolis e Parambu. Ao todo, 51 km foram entregues
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INTERNACIONAL
Bacco. Durante dois anos, o médico italiano Pasquale Bacco, que está com sua licença suspensa 
por seis meses, foi um opositor fervoroso das vacinas contra a Covid-19. Isso até ver um jovem de 
29 anos, que tinha vídeos seus nas manifestações, morrer devido a uma infecção por coronavírus.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

O presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelensky, disse 
nesta segunda-feira (14) que 
foi informado que o ataque 
russo ao país está progra-
mado para quarta-feira (16). 
Por isso, ele estabeleceu para 
a mesma data o Dia da Uni-
dade Ucraniana. “Disseram-
-nos que 16 de fevereiro será 
o dia do ataque. Faremos o 
Dia da Unidade. Já assinei 
o decreto pertinente. Nes-
te dia, penduraremos ban-
deiras nacionais, colocare-
mos fitas azuis e amarelas e 
mostraremos nossa unidade 
para o mundo inteiro”, disse, 
em uma mensagem por ví-
deo aos ucranianos.

Além disso, o presidente 
ucraniano garantiu que o go-
verno local sabe “claramente 
onde o exército estrangeiro 
está perto de nossas frontei-
ras, seus números, suas loca-
lizações, seus equipamentos 
e seus planos”. Volodymyr 
Zelensky também buscou 
tranquilizar o país dizendo 

terem “um exército maravi-
lhoso” com “experiência de 
combate única e armas mo-
dernas”. Durante o pronun-
ciamento, o presidente tam-
bém ressaltou que essa “não 
é a primeira vez” que mar-
cam uma data para invasão 
militar. Disse, também, que 
estão “sistematicamente tra-
vando guerra” com a Ucrâ-
nia “em todas as frentes”.

“No setor de energia, eles 
limitam o fornecimento de 
gás, eletricidade e carvão. Na 
frente da informação, eles 
procuram semear o pânico 
entre cidadãos e investidores 
através da mídia”, disse.

Invasão
O conselheiro de Segu-

rança Nacional da Casa 
Branca, Jake Sullivan, dis-
se ontem, em entrevista à 
CNN, que os Estados Uni-
dos acreditam que a Rús-
sia pode invadir a Ucrânia 
a qualquer momento, mas 
ainda espera que soluções 

diplomáticas sejam encontradas.
Sullivan disse que as for-

ças russas estão em um lo-
cal onde uma invasão pode 
ocorrer antes do final dos 
Jogos Olímpicos de Inverno 
de Pequim, em 20 de feve-
reiro. De acordo com o jor-
nal The New York Times, os 
EUA obtiveram informações 
que a Rússia está discutindo 
a próxima quarta-feira (16) 
como a data prevista para o 
início.

Ele disse novamente que 
uma ação militar russa pro-
vavelmente começaria com 
ataques de mísseis e bombas 
que poderia matar civis. O 
conselheiro disse ainda que 
os EUA e seus aliados estão 
preparados para responder 
“imediata e decisivamente” 
caso a Rússia avance.

Moscou tem negado reite-
radamente que queira atacar 
a antiga república soviética, 
mas exige certas garantias na 
questão da segurança, entre 
elas que a Otan (Organiza-

ção do Tratado do Atlânti-
co Norte) não admita entre 
seus membros a Ucrânia, 
um ponto inegociável para o 
Ocidente.

Moradores de Kiev, na 
Ucrânia, participaram on-
tem de um treinamento mi-
litar para defesa em caso de 
invasão da Rússia em meio 
à tensão com o país lidera-
do por Vladimir Putin. Se-
gundo a Getty, a iniciativa 
foi organizada por membros 
do Setor Direito, partido de 
extrema-direita e movimen-
to político ucraniano.

Mais de 150 mil soldados 
russos estão mobilizados nas 
fronteiras com a Rússia e 
com Belarus. Ao sul do país, 
navios enviados pelo Kre-
mlin, sede do governo russo, 
manobram no mar Negro e 
no mar de Azov, mas o país 
nega que tenha a intenção de 
invadir a Ucrânia. Os Estados 
Unidos, porém, afirmam que 
a Rússia pode ocupar a Ucrâ-
nia a “qualquer momento”.

A ponte Ambassador, 
elo importante das eco-
nomias do Canadá e dos 
EUA, foi reaberta no final 
da noite deste domingo 
(13), após quase uma 
semana fechada por um 
bloqueio de manifestantes 
contrários à obrigatorieda-
de da vacina, autodenomi-
nado “comboio da liberda-
de”, que ocupou diversas 
cidades canadenses.

A liberação da passagem, 
que transporta 25% de todo 
o comércio entre os dois 
países e por onde costu-
mam passar 10 mil veículos 
comerciais diariamente, foi 
possível após uma liminar 
judicial expedida na sexta-
-feira (11) impedir os mani-
festantes de bloqueá-la. 
Policiais prenderam pelo 
menos 25 pessoas durante 
a operação de desobstrução 
da ponte que liga a cidade 
americana de Detroit à 
canadense Windsor.

O bloqueio da Ambassa-
dor havia virado ponto de 
tensão na relação com Wa-
shington, que pressionava 
as autoridades canadenses 

por ações mais contunden-
tes. Liz Sherwood-Randall, 
conselheira de Segurança 
Nacional do presidente 
Joe Biden, elogiou o que 
descreveu como esforços 
decisivos da força pública 
do Canadá ao longo da 
fronteira para conseguir 
a suspensão completa dos 
bloqueios.

A situação, porém, é 
diferente na capital do país, 
Ottawa, onde centenas de 
caminhoneiros entram na 
terceira semana de pro-
testos. A administração 
local anunciou um acordo 
parcial com os líderes das 
manifestações do domingo, 
que comprometeram-se a 
deixar as áreas residenciais 
do centro da cidade nas 
próximas 24 horas.

O prefeito de Ottawa, 
Jim Watson, disse que a 
proposta faria com que os 
manifestantes deixassem 
uma região onde vivem 15 
mil pessoas, mas que não 
seriam forçados a sair da 
Wellington Street, onde 
estão concentrados prédios 
da administração pública. 

Canadá reabre 
ponte e prende 
manifestantes

Em meio à tensão, Ucrânia 
decreta dia patriótico
Presidente diz que o ataque russo ao país está programado para amanhã. 
Por isso, ele estabeleceu para a mesma data o Dia da Unidade Ucraniana

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras. A Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Rua Antunino Cunha, s/n, Bairro Centro, torna público o Edital de Dispensa de 
Licitação Nº 1502.001/2022, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para alimentação escolar com Dispensa de Licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, 
Resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009, Alterada pela Resolução Nº 25 do FNDE, de 
04/07/2012, que realizar-se-á no dia 18.03.2022, às 09:00 horas. Referido edital poderá ser 
adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 17:00 horas. 
Alcântaras-Ce, 15 de Fevereiro de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, torna público o 
Edital de Tomada de Preços Nº 2502.02/2022 – cujo objeto é a(o) contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços com instrução e assessoria no monitoramento dos 
indicadores na vigilância socioassistenciais, da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social/ 
conforme projeto básico, que realizar-se-á no dia 03.03.2022, às 09:00 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 http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras-Ce, 15 de Fevereiro 
de 2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras. A Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, torna público o Edital de Tomada de Preços 
Nº 2502.03/2022 – cujo objeto é a(o) contratação de empresa especializada em assessoria e 
consultoria no acompanhamento e monitoramento da plataforma PAR (Plano de Ações 
Articuladas) e do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle) do 
Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
combinado com ações e projetos educacionais, junto à Rede Municipal de Ensino e Secretaria de 
Educação do Município de Alcântaras/CE, conforme termo de referência ,  que realizar-se-á no 
dia 03.03.2022, às 11:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no 
horár io  de  exped ien te  ao  púb l ico ,  das  08 :00 as  17 :00 horas ,  ou  no  s í t io 
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras-Ce, 15 de Fevereiro de 2022. Charllys 
Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de 
Preços Nº 15.12.01/2021.07/TP - Resultado do Julgamento das Propostas de Preços. 
Esta Comissão de Licitação declara, que foram as seguintes empresas: Maria Do Socorro 
Braga de Morais, apresentou proposta no valor global de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
reais), vencedora com o menor valor global, e a empresa R&A Assessoria Contábil e 
Informática S/S LTDA apresentou proposta no valor global de R$ 56.400,00 (cinquenta e seis 
mil e quatrocentos reais). Abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea, “b”, Lei 
n° 8.666/93 a contar desta data. Amontada/CE, 07 de fevereiro de 2022. Nara Lúcia Silveira 
de Pinho - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria Municipal de Saúde - 
Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-02.14.1/2022-SMS. Objeto: 
aquisição de material médico-hospitalar em geral, para atender as necessidades da Secretaria da 
Saúde do Município de Brejo Santo-CE, conforme especificações constantes no termo de 
referência. Tipo: menor preço (por lote). Modo de disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste 
Município comunica aos interessados que o início da disputa será a partir das 09h:00m (horário de 
Brasília) do dia 01 de março de 2022, em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do 
endereço eletrônico: (www.bll.org.br). Maiores informações ou aquisição do edital no endereço 
eletrônico acima, na sala da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, 
Brejo Santo, Ceará, através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do 
endereço eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria Municipal de Saúde - 
Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-02.14.2/2022-SMS. Objeto: 
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Brejo Santo-CE, conforme especificações constantes no termo de referência. Tipo: 
menor preço (por lote). Modo de disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos 
interessados que o início da disputa será a partir das 09h:00m (horário de Brasília) do dia 03 de 
março de 2022, em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: 
(www.bll.org.br). Maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na sala 
da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através 
do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: 
(www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Tomada de Preços 
Nº 2022.02.09.01CME. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Eusébio-Ceará 
torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 03 de março de 2022, às 
08:30h, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Eusébio, 
localizada na Avenida Eduardo Sá, 50, Centro, Eusébio-CE, estará realizando licitação, na 
modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de 
consultoria na área de contratações públicas, o qual se encontra disponível no endereço acima, 
no horário de 8h às 12h. Eusébio/CE, 15 de fevereiro de 2022. À Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.02.11.01CMJ. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de 
Jaguaruana-Ceará torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 03 de 
março de 2022, às 08:30h, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal 
de Jaguaruana, localizada na Travessa Joaquim Rebouças de Almeida, 525, Centro, 
Jaguaruana-CE, estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a 
prestação de serviços de licenciamento de software de gestão legislativa junto Câmara Municipal 
de Jaguaruana/CE, conforme especificações contidas no Projeto Básico e demais anexos do 
Edital, o qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 8h às 12h. 
Jaguaruana/CE, 14 de fevereiro de 2022. À Presidência da Comissão.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Nova Olinda – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.02.10.01CMNO. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Nova 
Olinda/CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 03 de março 
de 2022, às 08:30h, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Nova Olinda, localizada na Av. Jeremias Pereira, 262, Centro, Nova Olinda/CE, estará 
realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de assessoria de comunicação, conforme especificações 
contidas no Projeto Básico e demais anexos do Edital, o qual se encontra disponível no 
endereço acima, no horário de 8h às 12h. Nova Olinda/CE, 14 de fevereiro de 2022. À 
Presidência da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Penaforte - Aviso de Licitação - Modalidade: 
Pregão Presencial nº. PP-02.14.1/2022-CMPF. Objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Penaforte-CE, conforme especificações constantes no 
termo de referência. Tipo: menor preço mensal (por item). O(A) Pregoeiro(a) Oficial desta Casa 
Legislativa comunica aos interessados que no dia 25 de fevereiro de 2022, a partir das 09h:00m 
(horário local) na PC Querubina Bringel, nº. 09, Centro, Penaforte, Ceará, estará recebendo as 
"propostas de preços" e "documentações de habilitação" dos interessados. Maiores 
informações ou aquisição do edital no endereço acima ou através do fone (88) 3559-1440, das 
08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Cícero Gomes 
dos Santos – Pregoeiro Oficial da CMPF.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão 007/22-PE-DIV - Contrato Nº: 20220322. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(o): Arthur M 
Mororo Martins EPP. Objeto: aquisição de óleos para motores e lubrificantes, destinados ao programa de ações básicas de saúde, junto ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Ipueiras-CE. 
Valor Total: R$ 35.605,13 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e treze centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0402.103010271.2.015 Manutenção das Ações do Programa 
de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 35.605,13; Contrato Nº: 202200323. Contratante: Secretaria de Saúde. 
Contratada(o): Arthur M Mororo Martins EPP. Objeto: aquisição de óleos para motores e lubrificantes, destinados a Secretaria de Saúde do Município de Ipueiras-CE Valor Total: R$ 27.424,83 (vinte 
e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0401.101220271.2.011 Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de  R$ 27.424,83; Contrato Nº: 202200324. Contratante: Fundo de Desenvolvimento da Educação 
Básica. Contratada(o): Arthur M Mororo Martins EPP. Objeto: aquisição de óleos para motores e lubrificantes, destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica do Município de 
Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 47.909,93 (quarenta e  sete mil, novecentos e nove reais e noventa e três centavos) Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0503.123610331.2.038 
Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 47.909,93; Contrato Nº: 20220325. 
Contratante: Secretaria de Educação Contratada(O): Arthur M Mororo MartinS EPP. Objeto: aquisição de óleos para motores e lubrificantes, destinados a Secretaria de Educação do Município de 
Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 7.056,00 (sete mil, cinquenta e seis reais) Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0501.1212201372.026 Manutenção das Ações da Sec. De Educação, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 7.056,00; Contrato Nº: 20220326. Contratante: Secretaria de Obras, Infraestrutura e 
Recursos Hídricos Contratada(o): Arthur M Mororo Martins EPP. Objeto: aquisição de óleos para motores e lubrificantes, destinados a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos do 
Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 33.706,13 (trinta e três mil, setecentos e seis reais e treze centavos) Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0701.041220137.2.050 Manutenção 
das Ações da Sec. Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 33.706,13; Contrato Nº: 
20220327. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social Contratada(O): Arthur M Mororo Martins EPP. Objeto: aquisição de óleos para motores e lubrificantes, destinados ao Fundo 
Municipal de Assistência Social do Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 9.759,28 (nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) Programa de Trabalho: Exercício 2022 
Atividade 1003.082440237.2.081 Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no 
valor de R$ 9.759,28; Contrato Nº: 20220328. Contratante: Secretaria de Assistência Social e Trabalho Contratada(o): Arthur M Mororo Martins EPP. Objeto aquisição de óleos para motores e 
lubrificantes, destinados a Secretaria de Assistência Social e Trabalho do Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 7.084,98 (sete mil e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos) Programa de 
Trabalho: Exercício 2022 Atividade 1001.082440237.2.067 Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 7.084,98; Contrato Nº: 20220329. Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Contratada(o): Arthur M Mororo Martins 
EPP. Objeto: aquisição de óleos para motores e lubrificantes, destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente do Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 17.626,34 (dezessete mil seiscentos e 
vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 1301.185410431.2.093 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 17.626,34; Contrato Nº: 20220330. Contratante: Secretaria de Administração e Finanças Contratada(o): 
Arthur M Mororo Martins EPP. Objeto: aquisição de óleos para motores e lubrificantes, destinados a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 38.847,30 
(trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0301.041220137.2.009 Manutenção das Ações da Secretaria de 
Administração e Finanças, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 38.847,30; Contrato Nº: 20220336. Contratante: Secretaria de 
Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos Contratada(o): Arthur M Mororo Martins EPP. Objeto: aquisição de óleos para motores e lubrificantes, destinados a manutenção da frota de veículos da 
malha viária, junto a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos do Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 108.115,65 (cento e oito mil, cento e quinze reais e sessenta e cinco 
centavos) Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0701.154520686.2.056 Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 108.115,65; Contrato Nº: 20220337.   Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Ipueiras Contratada(o): Arthur M Mororo Martins EPP. Objeto: 
aquisição de óleos para motores e lubrificantes, destinados ao programa de alta e média complexidade, junto ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 41.989,53, 
(quarenta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0402.103020276.2.021 Manutenção das Ações dos Programas 
de Alta e Média Complexidade, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 41.989,53. Vigência dos Contratos: 07 de Fevereiro de 2022 
a 31 de Dezembro de 2022 Data da Assinatura dos Contratos: 07 de Fevereiro de 2022. Ipueiras/CE, 07 de Fevereiro de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público que 
a partir das 16:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2022, estará disponível para o Cadastramento 
das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SS-PE001/22, cujo objeto é a 
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Unidade Mista Josefa Maria 
da Conceição, junto à Secretaria de Saúde do Município de Itaiçaba/CE. Data da Disputa de 
Preços: 25 de fevereiro de 2022 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser 
adquirido nos dias úteis na Av. Coronel João Correia, Centro, Itaiçaba/CE, ou através dos sites: 
www.bll.org.br e/ou www.bllcompras.com www.tce.ce.gov.br/licitacoes e www.itaicaba.ce.gov.br. 
Itaiçaba, 14.02.2022. Joéliton Oliveira Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação - Modalidade: 
Pregão Presencial/Registro de Preço Nº 1001.03.01/2022-PPRP. Objeto: Registro de Preços 
para locação de trator agrícola destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Pesca do Município de Itaitinga/CE, tudo conforme especificações contidas no Termo 
de Referência. Empresa vencedora: M Joseneide Melo EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 
04.957.984/0001-54, com o valor global de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Adjudico a 
licitação na forma da Lei Nº 8.666/93 em 02 de fevereiro de 2022.  Eduarda Almeida Silvestre - 
Pregoeira Oficial do Município de Itaitinga.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Homologação - Modalidade: 
Pregão Presencial/Registro de Preço Nº 1001.03.01/2022-PPRP. Objeto: Registro de Preços 
para locação de trator agrícola destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Pesca do Município de Itaitinga/CE, tudo conforme especificações contidas no Termo de 
Referência. Empresa vencedora: M Joseneide Melo EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 04.957.984/0001-
54, com o valor global de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Homologo a licitação na forma 
da Lei Nº 8.666/93 em 02 de fevereiro de 2022. Antonio Veranilson Matias da Silva - Ordenador 
de Despesas – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Município de Itaitinga.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 12.03.01.22.001 - 
Pregão Eletrônico Nº 1201.17.11/2021PE. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da 
Secretaria de Educação e a empresa Caio Construções e Serviços EIRELI-ME. Objeto: locação de 
veículos destinados ao transporte escolar da Rede de Ensino Municipal e Universitários, junto a 
Secretaria de Educação do Município de Itaitinga-Ce, conforme especificações contidas no Termo 
de Referência, anexo ao Edital. Fundamentação legal: Processo de Licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico tombado sob o nº 1201.17.11/2021PE, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19 e Decreto Federal nº 
7.892/2013. Valor do Contrato: Global R$ 3.893.370,00 (três milhões oitocentos e noventa e três mil 
trezentos e setenta reais). Origem dos recursos: As despesas decorrentes das contratações que 
poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo 
Orçamento Municipal, inerentes a Secretaria de Educação: 12.02.12.361.0182.2.077.0000 - 
Serviço Municipal de Transporte Escolar - MDE. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. 
12.01.12.364.0178.2.070.0000 - Apoio a Estudantes Universitários – SME. Elemento de 
Despesas: 3.3.90.39.00. Prazo: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a 
partir da data da assinatura e vigerá por 12 (doze) meses. Data: Itaitinga-Ce, 03 de janeiro de 2022. 
Signatários: Maria Goretti Martins Frota e Antonio Lairton Juca Pereira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 

público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 28 de fevereiro de 2022, às 

10h00min, (horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão 

Eletrônico nº 005/2022.02, cujo objeto é a Aquisição de combustível para atender as 

necessidades das 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. (horário 

comercial). Tururu, 14 de fevereiro de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

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° 75488 - ANDERSON DE SOUSA VIEIRA e RHOANA TALYTA SOUSA DO 
NASCIMENTO; Edital n° 75489 - ITAMAR COSTA DE ARAUJO e VANDERNUSIA CAS-
TRO DA SILVA; Edital n° 75490 - FRANCISCO CLEBIO MARTINS DAS CHAGAS e 
MARIA ROZARIA PEREIRA ARAÚJO; Edital n° 75491 - ANTONIO MOISÉS MARIA-
NO ROCHA e ADRIANE FERREIRA DO NASCIMENTO; Edital n° 75492 - CLEITON 
DA SILVA MARINHO e SAMILLY RUTH DE SOUSA DOS SANTOS; Edital n° 75493 - 
FRANCISCO ERLÂNDIO MESQUITA RIBEIRO e KARINE SOUSA DOS SANTOS; Edital 
n° 75494 - JOSÉ JOSIVAN ALVES OLIVEIRA e CATELLI EVELI DE LIMA DANTAS;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 14/02/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

LIMA & BRAGA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 03.431.404/0001-28
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA a Licença 
Prévia(LP) e Licença de Instalação (LI) para construção de residências unifamiliares 
localizadas na Rua A, atual Rua Marte - Lotes n°s 5 ao 13 - Quadra 1 - Loteamento Villa 
Rica, Mangabeira, no município de Eusébio/CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta 
publicação é parte integrante.

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° 27358 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ ADRIANO PONTES FEITOSA FILHO e NICOLE FREITAS MOTTA;
Edital n° 27359 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA GUIMARÃES e BEATRIZ PORTO PETTER;
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, 14/02/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Publicado no Jornal O Estado em 15.02.2022
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°30635 DENILSON GONÇALVES QUEIROZ E MARIA JANIELE DA GUIA RIBEIRO 
N°30636 ROBERTO CÉSAR DA SILVA BEZERRA E AURENIR BERNARDO DE GOES.

Fortaleza, 14 de fevereiro de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CERIMÔNIA DE POSSE. Edital de Convocação 
para Cerimônia de Posse da Diretoria Executiva e Suplentes, Conselho Fiscal e 
Suplentes, Conselho de Ética e Suplentes do Sindicato dos Centros de Formação 
de Condutores de Veículos do Estado do Ceará - SINDCFCS, eleitos na data de 
28/12/2021. GABINETE DA PRESIDÊNCIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA E SUPLENTES, CONSELHO FISCAL E 
SUPLENTES, CONSELHO DE ÉTICA E SUPLENTES DO SINDICATO DOS CENTROS DE 
FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DO ESTADO DO CEARÁ - SINDCFCS, para 
mandato 2022/2026. O Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Veículos 
do Estado do Ceará - SINDCFCS, através de seu Presidente, nos termos do art. 18 do 
Estatuto Social, CONVOCA todos os associados, para participarem de cerimônia de 
posse da Diretoria Executiva e Suplentes, Conselho Fiscal e Suplentes, Conselho de 
Ética e Suplentes eleitos na data de 28/12/2021, os quais exercerão mandato com 
início em 16/02/2022 e término em 15/02/2026. O ato ocorrerá, de forma presencial, 
respeitadas todas as medidas de segurança sanitárias, em 16/02/2022, às 10h, no 
endereço Rua Pereira Filgueiras, nº 1070, Piso L, Aldeota, Fortaleza-CE, mediante 
assembleia geral. Gabinete da Presidência do Sindicato dos Centros de Formação de 
Condutores do Estado do Ceará - SINDCFCS, em 14 de Fevereiro de 2.022. José Eliardo 
Martins -- Presidente do SINDCFCS

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18140 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FABIANO CESAR DOS SANTOS e MÔNICA DE OLIVEIRA FILGUEIRAS;
Edital n° 18141 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO RONIEL LIMA DA SILVA e TATIANA SOUSA DE LIMA;
Edital n° 18142 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA e KELLIANY BENTO FAÇANHA RODRIGUES;
Edital n° 18143 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBERTO RONIEL DE OLIVEIRA LUCIANO e CARMELINE DA COSTA SOUSA;
Edital n° 18144 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ÍTALO MENDES FREITAS e LÍVIA ALENCAR CORREIA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 14 de Fevereiro de 2022.
Lucas Souza Santos de Freitas

(Escrevente)

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

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

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

66543-MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA MOTA EJOELMA DOS SANTOS LIMA
66544-FERNANDO JACINTO DE CASTRO JUNIOR E ANDREZA LUIZA GOMES CAVALCANTE
66545-LUCAS MAGALHÃES RATTS DE ALMEIDA E RENATA FERREIRA NOBREGA
66546-ALEXANDRE DE SOUSA ROCHA E JACQUELINE DE NORONHA AVELINO
66547-ALAN MATHEUS PEREIRA NASCIMENTO E NATHÁLIA SOARES MACIEL.

Fortaleza, 14 de fevereiro de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil
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SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30495 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAGNO GOMES PEREIRA DE ARAÚJO e PAULA AYLANA DE SENA OLIVEIRA;
Edital n° 30496 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GEOVANE COÊLHO DA SILVA e GRACIELLE DUARTE DE ARAUJO;
Edital n° 30489 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ IGOR BARBOSA DOS SANTOS e MARIANA FREITAS CHRISÓSTOMO;
Edital n° 30497 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO LOMBA MAYER e MARIA CAROLINA DA SILVEIRA FURTADO;
Edital n° 30490 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS AGUIAR VERISSIMO LEITE e LILIANE NUNES DA SILVA;
Edital n° 30499 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IAN RIBEIRO LOPES e FABIANE COSTA FELIX;
Edital n° 30491 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ÍTALO SOMBRA MACIEL e LUANA LIMA MACIEL;
Edital n° 30500 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUILHERME LIRA SARMENTO e HANNA GREILICH DE FARIAS CAMPOS;
Edital n° 30492 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCUS VINICIUS PESSÔA DE ALMEIDA e ANA CARLA PINHEIRO GOMES;
Edital n° 30501 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
YAGO BEZERRA DE MENEZES DIAS e RENATA SOUZA TEIXEIRA;
Edital n° 30493 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALISSON SANTOS SOUSA e JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA;
Edital n° 30498 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ FERNANDES DA SILVA JUNIOR e FABIANA SOUZA LIMA;
Edital n° 30494 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE BARRETO DE LIMA CRISTINO e NICOLE SIQUEIRA TORRES.

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, 14 de fevereiro de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30466 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JONAS DE OLIVEIRA SILVA e WILIANDRA ALVES POLIDO.

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, 14 de fevereiro de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30470 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ EDUARDO HOLANDA ELLERY COELHO e VANESSA COSTA AMORIM.

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, 14 de fevereiro de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9389-MAYRON WESLEY ALMEIDA DA SILVA E JULIARA ABREU DE SOUSA
Nº9390-JEFFERSON XAVIER FERNANDES E DANÚSIA FERREIRA DA SILVA
Nº9391-ANTONIO FRANCO DA SILVA JUNIOR E DAISY DA CRUZ SILVEIRA
Nº9392-DAVI DOS SANTOS AGUIAR E MARIA GISLANIA RICARDO RIBEIRO
Nº9393-ROMARIO FERREIRA DE CASTRO E MICHELLE MONIQUE OLIVEIRA DA SILVA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 14 de Fevereiro de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

PARA
ANUNCIAR, 

LIGUE:

3033.7500

TRANSPORTADORA ASSOCIADA 
DE GÁS S.A. - TAG

CNPJ 06.248.349/0001-23
Aviso de Recebimento de Licença de Instalação

A Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG, inscrita 
no CNPJ nº 06.248.349/0001-23, localizada na Av. Repú-
blica do Chile nº 330, Bloco 1, Sala 2301, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP nº 20.031-170, torna público que recebeu 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, a  Licença de Instalação 
n° 1424/2022 , relativa ao Gasoduto GASFOR II – Trecho 
Horizonte-Caucaia, no estado do Ceará.
Gustavo Henrique Labanca Novo - Diretor Superintenden-

te da Transportadora Associada de Gás S.A.
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Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022   O ESTADO                     10

ECONOMIA Auxílio. A Caixa começou a pagar nessa segunda (14) o Auxílio Brasil de R$ 400 para 18,05 milhões 
de famílias. Em fevereiro, houve a inclusão de 556,54 mil na lista, segundo o Ministério da Cidadania. 
A liberação do dinheiro segue calendário próprio, conforme o final do Número de Identificação Social.

Para consultar é preciso acessar o site https://valoresareceber.bcb.gov.br/ e informar CPF, no caso das pessoas físicas, e do CNPJ

Quem tem valores es-
quecidos em bancos pode 
se preparar para o resgate. 
Nessa segunda-feira (14/02), 
o Banco Central divulgou o 
calendário de liberação des-
ses pagamentos, após inter-
rupção do serviço em janeiro 
em razão do alto volume de 
acessos ao site do Banco Cen-
tral que derrubou o serviço.

O serviço foi restabelecido 
em uma página específica: 
https://valoresareceber.bcb.
gov.br/publico. Mas, no pri-
meiro acesso, o cliente pode 
consultar apenas se há ou não 
recursos disponíveis. Para 
isso, basta informar o CPF ou 
CNPJ e data de nascimento.

Segundo o Banco Central, 
os valores esquecidos nos ban-
cos serão devolvidos somente 
a partir de 7 de março. A devo-
lu-ção será preferencialmente 
por meio de PIX. Após acessar 
o sistema, se o cliente solicitar 
o resgate sem a chave PIX, a 
instituição financeira escolhi-
da entrará em contato para 
realizar a transferência. Ao 
fazer esta primeira consulta, o 
cliente do banco recebe uma 
data e período para consultar 
e solicitar o resgate do saldo 
existente. As datas são agen-
dadas de acordo com o ano de 
nascimento da pessoa ou da 
criação da empresa, conforme 
calendário (Ver Quadro).

Como consultar?
Para consultar é preciso 

acessar o site https://valo-
resareceber.bcb.gov.br/ e 
informar CPF, no caso das 
pessoas físicas, e do CNPJ, 
no caso das empresas, para 
consultar a existência de 
recursos para saque. Para 
pessoas físicas também é 
necessário informar a data 
de nascimento. Em seguida, 
a página vai informar uma 
data para consultar os valo-
res e solicitar o saque. É pre-

ciso anotar essa informação. 
Na data informada, retorne 
à página https://valoresare-
ceber.bcb.gov.br/, use o login 
gov.br para acessar o sistema. 
Em seguida, consulte o valor 
e solicite a transferência.

De acordo com o BC, nes-
ta primeira fase do serviço 
são cerca de R$ 3,9 bilhões 
de valores a serem devol-
vidos para 24 milhões de 
pessoas físicas e jurídicas. 

Os valores são decorrente 
de contas-correntes ou pou-
pança encerradas com saldo 
disponível; tarifas e parce-
las ou obrigações relativas a 
operações de crédito cobra-
das indevidamente; cotas de 
capital e rateio de sobras lí-
quidas de beneficiários e par-
ticipantes de cooperativas de 
crédito e recursos não pro-
curados relativos a grupos 
de consórcio encerrados.

FOTO FOLHAPRESS

RUBENS FROTA

ECONOMIA

A escalada do preço do petróleo se tornou problema cen-
tral para Bolsonaro, faltando pouco mais de sete meses para 
as eleições. A ameaça de que a commodity faça a inflação 
disparar, após um 2021 em que os consumidores já viram 
seu poder de compra diminuir, fez o Governo colocar pro-
postas na mesa consideradas, por grande parte dos analis-
tas, populistas e contraproducentes. Apesar de contrários às 
medidas sugeridas pelo Governo, economistas concordam 
que o preço do petróleo ameaça a inflação e a atividade em 
um ano em que a economia já enfrenta desafios. Do lado 
da inflação, a desvalorização do dólar (que começou o ano 
valendo R$ 5,57 e fechou a semana em R$ 5,24) ameniza a 
alta do petróleo. 

Mas a expectativa é de que, com a proximidade das elei-
ções, esse efeito seja anulado – e a inflação suba ainda mais. 
Para tentar aliviar a situação, o Governo e o Congresso pro-
põem reduzir impostos sobre combustíveis, dar auxílio-
-diesel a caminhoneiros, subsidiar o transporte público e 
aumentar o vale-gás para famílias de baixa renda. Depen-
dendo do que for aprovado, o impacto fiscal dessas medidas 
pode chegar a R$ 100 bilhões, valor superior ao orçamento 
do Auxílio Brasil, que é de R$ 89 bilhões. Ou seja: abre-se 
mão de uma arrecadação vultosa sem garantia de resultado 
para o consumidor, pois o preço é determinado pelo câmbio 
e pelo petróleo. A proposta deteriora a situação fiscal, desva-
lorizando o real já fraco, e fará a gasolina ficar mais cara na 
bomba, elevando a inflação.

Combustíveis: Contenção ou gatilho?

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

Dinheiro parado
Consumidores e empre-

sas podem ter que esperar 
mais de um mês para poder 
resgatar valores esquecidos 
em bancos. O novo site do 
Banco Central para fazer a 
consulta já está no ar, e nele 
é possível saber detalhes de 
como vai ser a devolução 
do dinheiro. A estimativa 
é que haja R$ 4 bilhões 
a serem devolvidos a 28 
milhões de consumidores e 
empresas só nesta primeira 
fase, segundo o BC. A 
quantia total chega a R$ 8 
bilhões. A consulta poderá 
ser feita em valoresarece-
ber.bcb.gov.br.

Dinheiro parado II
O BC criou um calen-

dário para que as pessoas 
físicas e jurídicas possam 
pedir o resgate e saber o 
valor exato esquecido – na 
consulta disponibilizada 
a desde domingo (13), a 
quantia não é informa-
da. Foram criados três 
períodos, definidos a partir 
da data de nascimento da 
pessoa ou de criação da 
empresa: para nascidos ou 
empresas abertas antes de 
1968 (de 7 a 11/3); nascidos 
ou empresas abertas entre 
1968 e 1983 (14 a 18/3); e 
nascidos ou empresas aber-
tas após 1983 (21 a 25/3).

Inflação
O mercado financeiro 

aumentou, mais uma vez, 
a previsão de inflação para 
este ano. Segundo o Bole-
tim Focus, do BC, o IPCA 
deve fechar 2022 em 5,5%. 
É a quinta vez que o merca-
do projeta alta da inflação 
neste ano. Há uma semana, 
a projeção do mercado era 
que a inflação terminasse 
o ano em 5,44%. Há quatro 
semanas, a previsão era 
de 5,09%. Para 2023, a 
projeção aponta para uma 
inflação de 3,5% para o 
próximo ano. Há quatro 
semanas, a projeção era 
de inflação de 3,4%.

Sem crise
No ano passado, o Brasil 

bateu recorde na venda de 
combustíveis, mesmo com 
a pandemia de covid-19, 
totalizando 139,5 bilhões 
de litros, maior volume 
desde da série histórica da 
ANP, e uma avanço de 6% 
sobre 2020, primeiro ano 
da doença. Considerando 
apenas a soma de etanol, 
gasolina e o diesel, o 
resultado também foi 
recorde, de 118 bilhões 
de litros, com destaque 
para o diesel, derivado do 
petróleo com maior volu-
me de vendas no País, ou 
62,1 bilhões de litros. 

Clientes da Oi podem pagar 5X mais caro
A venda da Oi para as empresas Tim, Vivo e Claro 
pode custar muito caro aos clientes. Em suma, o Idec 
afirma que a aprovação do Cade para a compra da 
empresa não trouxe garantias legais aos clientes. 
Sendo assim, quem solicitou serviços mais baratos 
da Oi pode não ter mais a garantia do preço mais bai-
xo quando forem migrados às outras operadoras. O 
Idec aponta que os clientes da Oi poderão pagar até 5 
vezes mais em planos e pacotes de dados de internet 
e telefonia móvel. A Anatel não se pronunciou sobre 
o aumento de preços que os consumidores da Oi 
podem enfrentar com a troca de operadora.

Crédito: Demanda cresce 7,2% em janeiro
A procura dos 

consumidores por 
crédito aumentou 
7,2% em janeiro, em 
comparação a igual 
mês do ano passado. 
Segundo os dados da 
Serasa Experian, o 
crescimento na busca 

de crédito financeiro, do primeiro mês do ano, no entanto, 
foi o menor desde outubro de 2021, quando registrou alta 
de 5,6%. Em novembro foi 7,6% e em dezembro, 11,6%.

BC divulga calendário para pagamento 
de valores esquecidos em bancos
Nesta primeira fase do serviço são cerca de R$ 3,9 bilhões de valores
a serem devolvidos para 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas

A empresa INCORPORADORA ROZZINI LTDA - CNPJ : 11.218.144/0001-35, sedeada 
na AVN DEP. JOAQUIM DE FIGUEIREDO CORREIA, nº 500, Cambeba, Fortaleza-Ceará, torna 
público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Previa (LP) 
e Licença de Instalação (LI) para a construção de uma unidade residencial unifamiliar do tipo 
Duplex a  ser implantada NA RUA Nossa Senhora de Nazaré S/N - Coité -EUSEBIO -CE. Foi de-
terminado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.’

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de republicação – O Presidente da Comissão Permanen-
te de Licitação, localizada a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados 
que no dia 03/03/2022, às 09h, realizará licitação de Tomada de Preços Nº 2022.02.15.001-SE-
DUC(Secretaria de Educação), cujo objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços 
de recuperação das quadras esportivas incluindo o reforço estrutural nas bases das coberturas, 
onde estão situadas em diversas localidades de Parambu-CE, conforme projeto em anexo, parte 
integrante deste processo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da 
data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: 
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira. 

Prefeitura Municipal de Parambu – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 03/03/2022, às 
13h, realizará licitação de Tomada de Preços Nº 2022.02.15.002 – SEINFRA(Secretaria de Infraes-
trutura) cujo objeto: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de recuperação de 
tubulações de água e esgoto em diversas vias públicas no Município, conforme projeto em anexo 
parte integrante deste processo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir 
da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do 
TCE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu – Extrato de Contrato – Contratante: Secretaria de Infraestru-
tura e Desenvolvimento Econômico. Contratado: ATL Construções e Serviços Eireli, pelo valor 
de R$ 5.372.648,50 (cinco milhões trezentos e setenta e dois mil seiscentos e quarenta e oito 
reais e cinquenta centavos). Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de 
pavimentação e sinalização sobre solo compactado, na estrada que liga a localidade de Ingá 
ao Facundo, no município, conforme MAPP nº 756 de acordo com os projetos em anexo, parte 
integrante do processo. Concorrência Publica Nº 2021.10.18.001-SEINFRA. Prazo de Execução: 
240 (duzentos e quarenta) dias após a assinatura da ordem de serviço. Dotação Orçamentaria: 
11.11.15.451.1501.1.053. Elemento de Despesa: 44.90.51.00. Assina Pela Contratante: Wander-
ley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina Pelo Contratado: Antônia Fa-
biola Bezerra Lopes Carneiro. Data da Assinatura:07/02/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 07/03/2022, às 09h, 
realizará licitação de Tomada de Preços Nº 2022.02.15.001 – SEINFRA(Secretaria de Infraestru-
tura) cujo objeto: Contratação de empresa para construção da Praça da Criança, localizada na Av. 
Salustrina Henrique da Silva, Bairro Horácio Alves, no Município, Conforme projeto em anexo parte 
integrante deste processo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da 
data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: 
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira. 

Prefeitura Municipal de Parambu - O Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Econômico, Wanderley Pereira Diniz, faz publicar o termo de Homologação e 
Adjudicação referente à licitação de Concorrência Pública Nº 2021.10.18.001-SEINFRA. Obje-
to: Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e sinalização sobre 
solo compactado, na estrada que liga a localidade de Ingá ao Facundo, no município, conforme 
MAPP nº 756 de acordo com os projetos em anexo, parte integrante do processo, em favor 
da empresa: ATL Construções e Serviços Eireli, Pelo valor global de R$ 5.372.648,50 (cinco 
milhões trezentos e setenta e dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). 
Data da Adjudicação e Homologação: 07/02/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu – Governo Municipal – O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, localizada á Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que 
no dia 02/03/2022, às 09h, realizará licitação de Pregão Presencial Nº 2022.02.15.001-GM, cujo 
objeto: Contratação da prestação de serviços de remanufaturamento de cartuchos, bem como 
recarga de toner para impressoras, para suprir as necessidades das Unidades Administrativas 
do município. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta 
publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do TCM-CE: http://
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira. 

Marcio de Sousa Santiago, CPF: 771.943.303-34 - Torna público que requereu à Autarquia Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Quixeramobim – AMAQUI a Licença Ambiental Única – LAU, para a 
construção de uma residência multifamiliar na parte superior localizada na rua: Sebastião Ribeiro da 
Silva, n° 187, bairro: José Aurélio Câmara, Centro, no município de Quixeramobim. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Republicação da Tomada de Preço Nº 
00.01.27.01.22-TP - O Presidente da CPL, torna público, a republicação do edital em virtude 
de alterações necessárias, para os interessados, e que a nova data será no próximo dia 
04/03/2022, as 09h horário de Brasília/DF, estará realizando licitação de Tomada de Preço, 
cujo objeto: Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de en-
genharia consultiva, assessoramento e elaboração, de acordo com a demanda, de projetos 
de arquitetura e engenharia, para atender as necessidades junto às unidades administrativas 
do município, o qual se encontra na íntegra na sede da Comissão de Licitação com endereço 
Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 – CEP 63.800-000 – Quixeramobim/Ce. Maiores Informa-
ções, no endereço citado, no horário de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. 
Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

PPG Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda 29.708.875/0001-24. Torna público que recebeu da 
Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a: Licença Prévia - LP, para 
atividade do Loteamento – Terra Bella localizada no município de Quixeramobim na Rua Francisco 
Carlos da Silva Bairro, Luis Almeida S/N. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de licenciamento da AMAQUI.

Serventia do 2º. Ofício do Registro Imobiliário da Comarca de Quixeramobim/CE, localizado na 
Rua Bougeval Leão, 678, Centro, Quixeramobim/CE. Edital de Usucapião Extrajudicial. FAZ SA-
BER, a todos quantos o presente edital virem que tramita por esta Serventia do Registro Imo-
biliário, pedido de Usucapião Extrajudicial, tendo como requerente: Maria Elieuda da Silva Lima 
Vale, comerciante, portadora de carteira de identidade nº 144310488 2ª via SSPCE, expedida em 
23/01/1998 e CPF Nº 366.274.373-68, casada com Antônio Josefredo Nascimento Vale, comer-
ciante, portador de carteira de identidade nº 76099684 2 Via SSPCE, expedida em 23/01/1998 e 
CPF nº 241.392.113-34, ambos brasileiros e residentes e domiciliados na Av. Dor Guarany, 20, 
sem bairro, Sobral-Ce, cep 62100-000, do imóvel: “Um imóvel urbano localizado na Rua Jose 
Nobre de Oliveira, cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Quixeramobim como imóvel urbano 
de nº 15092, quadra 36, setor 3, Centro, CEP 63800-000. O terreno total tem área de 835,70m² 
(oitocentos e trinta e cinco virgula setenta metros quadrados). De esquina com a rua Jose Gon-
çalves Pinheiro. A presente publicação do edital tem finalidade para o fim de NOTIFICAR os inte-
ressados, para querendo, no prazo legal, oferecer resposta ao pedido de Usucapião Extrajudicial. 
“Advertindo-se de que não sendo oferecida resposta, serão considerados como verdadeiros os 
fatos alegados”. Dado e passado nesta cidade de Quixeramobim/CE, Serventia do 2º. Ofício do 
Registro Imobiliário. Eu, (Daniel Queiroz Rocha, Oficial do Registro Imobiliário), lavre, digitei e 
assino. Quixeramobim, Ceará. aos 14 de fevereiro de 2022.

PPG Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda 29.708.875/0001-24 Torna público que requereu à 
Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a: Licença de Instalação - 
LI, para atividade do Loteamento – Terra Bella localizada no município de Quixeramobim na Rua 
Francisco Carlos da Silva Bairro, Luis Almeida S/N. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da AMAQUI.

COPAZEL – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ZÉ LOURENÇO - CNPJ n.º 10.254.805/0001- 15 - Edital de 1ª, 2ª e 3ª Convocação de 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital - A COPAZEL – Cooperativa Agroindustrial Zé Lourenço, situada na Rua 1° de Maio, 
s/n, Assentamento Zé Lourenço, Distrito de Triângulo, Zona Rural, Chorozinho - Ceará, cumprindo deliberação da Diretoria, por seu 
Presidente, na forma do Estatuto Social no art. 17 e alínea “f” do art. 33, convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta 
data somam 62 (sessenta e dois) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a ser realizada no 
dia 25 DE FEVEREIRO DE 2022, na sala virtual que será acessada mediante link aplicativo “Zoom Cloud Meeting”, às 07h em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar, ou em segunda convocação às 08h, com a presença de 
metade mais um dos associados em condições de votar, ou, ainda, em terceira e última convocação às 09h, com a presença de, no mínimo, 10 
(dez) associados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:Para Assembleia Geral Ordinária:1- Prestação de 
contas dos órgãos de administração pertinentes ao exercício findo em 31/12/2021, acompanhado de Parecer do Conselho Fiscal e demais 
demonstrativos contábeis e financeiros. A prestação de contas compreende: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; e, c) Demonstrativo 
das sobras ou perdas apuradas no exercício;2.- Destinação das sobras líquidas ou perdas apuradas;3.- Plano de atividades para o exercício 
2022;4.- Eleição dos membros do Conselho Fiscal;5.- Admissão, demissão e eliminação de cooperados;6.- Prestação de Contas do PDCJ (Plano 
de Desenvolvimento do Comercio Justo) 2021;7.- PDCJ (Plano de Desenvolvimento do Comercio Justo) 2022; 8.-  Eleição membros do Comitê 
Ambiental;9.-  Eleição dos membros do Comitê do Prêmio do Comercio Justo;10 – Eleição de 02 (dois) delegados, para representar a COPAZEL na 
Central COPACAJU;11 - Indicação de 02(dois) cooperados para compor o Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Central Copacaju; 
12.– Eleição para cargos de Presidente e Diretor Comercial, ora em vacância;13- Assuntos diversos de interesse social, sem caráter deliberativo. 
Para Assembleia Geral Extraordinária: 1 – ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. OBSERVAÇÕES:a)a presente Assembleia Geral será realizada na 
modalidade digital nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, cujos cooperados poderão participar e votar a distância através da rede 
mundial de computadores (internet);b)A participação e a votação à distância dos cooperados será através de serviço de videoconferência remota 
utilizando-se do aplicativo “Zoom Cloud Meeting”.c) Os cooperados receberão e-mail contendo as orientações necessárias para: recebimento do 
link de  acesso à sala virtual; instruções para uso do aplicativo de votação;d) Os documentos e informações que serão apresentados durante 
a assembleia serão disponibilizados até, no máximo, 05 (cinco) dias antes da realização desta, no site da cooperativa no endereço eletrônico 
https://copazel.wixsite.com/transparencia na categoria AREA DO COOPERADO.e)As inscrições dos candidatos concorrentes aos cargos de 
Presidente, Diretor Comercial e Conselheiros Fiscais serão realizadas excepcionalmente pelo e-mail copazell@gmail.com.br das 8h do 
dia 18/02/2022 até às 17h do dia 23/02/2022, mediante preenchimento de ficha de inscrição. O candidato receberá e-mail resposta com a 
confirmação de que seu pedido foi recebido e caso não o receba em até 60 (sessenta) minutos, deverá entrar em contato imediato com a 
COPAZEL sob o risco do mesmo ser invalidado. Chorozinho/CE, 15 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO RONALDO PEREIRA DE SALES - DIRETOR PRESIDENTE

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.

ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE URUOCA - Extrato de Aditivo - O município de 
Uruoca-CE, através da Secretaria de Obras Públicas, Urbanismo e dos Serviços Públicos, torna 
público o Extrato do primeiro aditivo da TOMADA DE PREÇO N° 0032907.2021, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO 
DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A LOCALIDADE DE BANDEIRA AO DISTRITO DE 
CAMPANARIO NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Contratada: CNT- CONSTRUTORA NOVA 
TERRA EIRELI -CNPJ: 12.314.392/0001-42, Contrato n°. 0032907.2021-01, R$ 903.530,46, 
Dotação: nº1515.26.782.0146.1.053. Elemento de gasto do aditivo: 4.4.90.51.00. Vigência do 
aditivo: 26/01/2022 A 26/05/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. ROBERTO DE 
SOUZA ALENCAR - ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS.

A POTIRA COMÉRCIO DE GLP LTDA torna público que requereu ao INSTITUTO DE 
MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA – IMAC a Regularização de licença de 
operação para comércio e revenda de gás GLP, no município de Caucaia no endereço 
Avenida Giselda Magalhaes Bezerra N° 490 A, Parque Tabapua. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

Data de Nascimento Período de agendamento (consulta e resgate) Data da repescagem 

Antes de 1968 7 a 11/03 12/3 

Entre 1968 e 1983 14 a 18/3 19/3 

Após 1983 21 a 25/3 26/3
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11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Remarcação. A Fifa anunciou nesta segunda-feira (14) a conclusão da investigação sobre o duelo entre Brasil 
e Argentina, disputado em setembro do ano passado, que foi interrompido pela invasão de agentes da Anvisa. 
Segundo comunicado  a partida deverá ser jogada novamente em horário e local a serem decididos pela Fifa.ESPORTES

 Até o momento, 
a diretoria da 
equipe não se 

pronunciou sobre 
a contratação de 
um novo técnico

Meus tempos               
Estoril, Cirandinha, Karamuru, Abrigo Central, ponte 

metálica, sabonete Phebo, xantinon e quermesses.

Benigno Junior
Este nme já é uma marca no mundo político. Foi 

vereador e hoje comanda uma regional da prefeitura e 
sempre com competência e vontade de servir ao povo.

O 24 de Maio
Leonidas Guimarães assíduo frequentador do Flória 

me dá uma boa notícia. Romulo Montenegro que atuou 
no futsal do 24 de Mio é visto quase que diariamente 
fazendo exercícios na Praia do Futuro.

Areninhas

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Paracuru ganhou na semana que passou a sua are-
ninha. O governador Camilo Santana lá esteve e Foi 
aplaudido. Agora são 258 areninhas espalhadas na capital 
e no interior. O prefeito Beim era a imagem da alegria 
aqo receber tanta gente importante naquele município. 
Areninha é um equipamento multifuncional com grama 
sintética, alambrados, vestiários com banheiros e torres de 
iluminação. Camilo não para de inaugurar obras.

DANILO FORTE Na coluna hoje, Danilo Forte, um deputa-
do que honra seu mandato.

NOME QUE-
RIDO Ele é 
ex-aluno do 
Colégio São João 
e uma figura 
muito querida na 
sociedade. Ele é 
Waldir Diôgo de 
Siqueira Filho.

DUAS FIGURAS Mariano Pessôa, Diretor do Náutico Atlético Cea-
rense com o Desportista Francisco das Chagas, do São João do Tatuapé.

ESTRELAS Zé Flávio Teixeira, Carneirinho, Camurça e Zé 
Ismar, todos ex-Jacarecanga.

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

Seleção para reforçar comissão técnica do Fortaleza é aberta a torcedores

O Grêmio anunciou a  saí-
da do técnico Vagner Man-
cini na tarde desta segun-
da-feira (14). O treinador 
foi demitido 
após o empate 
por 1 a 1 com 
o Juventude, 
no último do-
mingo (13), 
em Porto Ale-
gre, pela sexta 
rodada do 
Campeonato 
Gaúcho. O 
auxiliar Regis 
Angelis, o analista de desem-
penho Cláudio Andrade e o 
preparador Lucas Itaberaba 
também foram desligados.

Mancini deixa o Tricolor 
marcado pelo rebaixamen-
to à Série B. Ele assumiu a 
equipe na 27ª rodada do 

Campeonato 
Brasileiro do 
ano passado, 
em substi-
tuição a Luiz 
Felipe Scola-
ri, e dirigiu o 
grupo em 14 
partidas, com 
seis vitórias, 
dois empates 
e seis derro-

tas, não evitando a queda. 
Em 2022, foram quatro jo-
gos, com três triunfos e a 
igualdade contra o Juven-

tude. Apesar de liderar o 
Estadual com 14 pontos, 
três a mais que o vice-líder 
Ypiranga, o nível das atua-
ções não vinha agradando 
à torcida. O aproveitamento 
total foi de 55,5%. A segunda 
passagem de Mancini pelo 
Grêmio teve quatro meses 
de duração. Na anterior, em 
2008, a demissão curiosamen-
te também ocorreu em um dia 
14 de fevereiro. Na ocasião, o 
treinador estava invicto no 
Gauchão, com quatro vitórias 
e dois empates.

O Tricolor ainda não se 
manifestou sobre a busca de 
um novo técnico. Durante a 
partida contra o Juventude, 

parte dos torcedores na Arena 
pediu a volta do ídolo Renato 
Portaluppi. Como treinador, 
ele levou o Tricolor aos títu-
los da Copa do Brasil (2016), 
Libertadores (2017) e Recopa 
Sul-Americana (2018), além 
do tetracampeonato gaúcho 
entre 2017 e 2020.

A equipe volta a campo 
nesta quarta-feira (16), às 
19h (horário de Brasília), 
contra o União Frederi-
quense, em Frederico Wes-
tphalen (RS), pela sétima 
rodada do Estadual. A ex-
pectativa é que César Lopes, 
técnico do time de transição 
(sub-23), comande o Trico-
lor de forma interina.

Campo do América
Todo dia passo pela rua José Vilar e vejo as obras que 

estão sendo feitas no ex-campo do América que vai receber 
grama sintética. Este campo dá saudades.

Kaiser
O atacante Renato Kaiser disse ao ser apresentado à 

imprensa que o Fortaleza e o clube da moda e é também o 
maior time do Nordeste.

Sonhos
Acredite neles. Só jogando você pode ganhar. Loteria dos 

Sonhos é o caminho.

Mauro Jander
Li no Lúcio Brasileiro que na mesa que comandou op 

pleito deo Náutico estava Mauro Jander. Para quem não sabe 
Mauro foi na década de 50/60 um grande goleiro de futebol 
de salão atuando pelo Vargas Filho.

A comissão técnica do 
Tricolor do Pici vai ganhar 
reforço para a temporada 
de 2022, a cervejaria Brah-
ma juntamente com o clube 
cearense está lançado a pro-
moção “Reforço Bramoso”, 
que tem como objetivo se-
lecionar um torcedor para 
integrar a equipe do técnico 
argentino Juan Pablo Voj-
voda. A vaga está destinada 
para os apaixonados pela a 
instituição e que sonham fa-

zer parte do grupo do atual 
treinador.

Para participar da sele-
ção, o torcedor terá que pu-
blicar um vídeo de até um 
minuto, explicando porque 
exatamente merece o cargo 
de assistente e de como po-
derá ajudar a impulsionar o 
Fortaleza Esporte Clube. O 
conteúdo será avaliado por 
uma comissão que será for-
mada pelo o técnico, joga-
dores e o presidente do clu-

be, escolhendo os melhores 
candidatos.   

A promoção começou on-
tem (14) e vai até o dia 18 
de março. É necessário ter 
25 anos  e residir no estado 
do Ceará, além de ter com-
pletado o ciclo da vacinação 
contra a covid-19, entre o 
início e o final da seleção. 
Não é obrigatório comprar o 
produto para participar, mas 
o perfil terá que estar aberto.          

No vídeo, o candidato 

deverá aparecer sozinho na 
tela, mas não pode se mos-
trar na gravação bebendo 
cerveja. Irá ser preciso  apre-
sentar as qualificações e os 
diferenciais de forma criati-
va, expondo o amor ao time. 

O resultado da seleção 
será divulgado no dia 3 de 
abril, nas redes sociais do 
Fortaleza. Os participantes 
podem participar quantas 
vezes desejarem, mas só po-
derão ganhar uma vez.  

Após empate no estadual, 
Grêmio demite Vagner Mancini 
O treinador estava desde o ano passado dirigido a equipe gaúcha, 
estando no comando do clube durante o rebaixamento para a série B

A ÁGUA 1000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, torna público que recebeu do 
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA – IMAC, a LICEN-
ÇA DE OPERAÇÃO Nº 09/22 11.21-6-00 - Fabricação de águas envasadas, com 
validade de 27/01/2024 no  Município de Caucaia no RUA CEARÁ, 26 – MESTRE 
ANTONIO – CAUCAIA/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências conti-
das nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Tomada de Preços 
n° 22.23.04/TP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que, no dia 
08 de março de 2022, às 10h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de Preços, n° 
22.23.04/TP, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de Praça na Orla do 
Açude Ipú Mazagão no Município de Itapipoca/CE. O Edital completo poderá ser consultado pelo 
sítio  https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Itapipoca/CE, 14 de fevereiro de 2022. Antônio Vitor Nobre de 
Lima - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Extrato de Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 22.01.03PE. Objeto: Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial em alumínio, 
colorida com impressão digital, coberta por uma película protetora contra chuva, poeira e produtos 
que contenham álcool em sua composição. Canto arredondado, com QR code ou código de barras, 
autoadesivas com (cola 3m) e tamanho 5,0 cm x 2,0 cm, para atender a necessidade de diversas 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Itapipoca. A Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio 
do Pregoeiro Oficial do Município, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o objeto acima descrito, conforme 
segue: Acolhimento das propostas e documentos de habilitação: até o dia 28.02.2022, às 
8:00 horas; Abertura das propostas:  28.02.2022, às 8h30min; Sessão de disputa de preços: 
28.02.2022, às 9h30min. O Edital poderá ser retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.br; www.bll.org.
br. Itapipoca/CE, 14 de fevereiro de 2022. Francisco Jerônimo do Nascimento - Ordenador de 
Despesas da Secretaria de Planejamento; Heloilson Oliveira Barbosa - Ordenador de Despesas 
da Secretaria de Educação Básica; Vanessa Kelry Montenegro de Oliveira - Ordenadora de 
Despesas da Secretaria de Saúde; Milena Elaine Campos - Ordenadora de Despesas da Secretaria 
de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação.

A FPMG ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, CNPJ Nº 17.293.003/0001-63, torna público que requereu 
ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA – IMAC, a LICENÇA PRÉVIA para Incor-
poração de Empreendimentos Imobiliários, construção de um condomínio residencial unifamiliar situado 
na RUA JOSE FAÇANHA, 940 - CAMURUPIM, CAUCAIA-CE – CEP: 61.625-173. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. COOHAPROVECE - COOPERATIVA 
HABITACIONAL DOS EMPREGADOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E 
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO CEARÁ. CNPJ: 14.787.704/0001-
60. Eu, Gustavo Arruda de Oliveira presidente da COOHAPROVECE - COOPERATIVA HABITACIONAL 
DOS EMPREGADOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que me confere o 
Estatuto Social, convoco os senhores 23 (vinte e três) cooperados em condições de votar, para a 
Assembleia Geral Ordinária (AGO), a ser realizada no dia 05 de março de 2022, na sede da 
COOHAPROVECE, situada à Rua Professor Carlos Lobo, No 257, sala 08, bairro Parque Manibura, CEP 
60.821 – 740, Fortaleza, Ceará, sendo a AGO às 14:00h em primeira convocação com dois terços dos 
cooperados presentes, às 14:30h em segunda convocação com a metade mais um dos cooperados e às 
15:00h em terceira e última convocação com no mínimo de dez cooperados presentes, para deliberarem 
sobre a seguinte; ORDEM DO DIA: AGO: 1 -Prestação de contas da Diretoria Executiva, acompanhada 
de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo Relatório de Gestão do ano de 2021, Balanço patrimonial 
de 2021 e Demonstração do resultado apurado em 2021; 2 - Distribuição das sobras apuradas ou rateio 
das perdas; 3 -Plano de atividades da Cooperativa para o exercicio de 2022; 4 - Eleição e posse dos 
componentes da diretoria executiva e do Conselho Fiscal; 5-Fixação do valor dos honorários, gratificações 
e cédula de presença dos membros da Diretoria e Conselho fiscal; 6 -Outros assuntos. Fortaleza, 15 de 
fevereiro de 2022. Gustavo Arruda de Oliveira -- Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. COOCONPROFACE -COOPERATIVA 
DE CONSUMO DOS EMPREGADOS GERENTES, PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS 
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO CEARÁ. CNPJ: 
15.657.136/0001-46. Eu, José Renivaldo Soares Ribeiro presidente da COOCONPROFACE - 
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS GERENTES, PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS 
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das 
atribuições que me confere o Estatuto Social, convoco os senhores 21 (vinte e um) cooperados para a 
Assembléia Geral Ordinária (AGO), a ser realizada no dia 05 de março de 2022 na sede da 
COOCONPROFACE, situada à Rua João Cordeiro, 1944, sala 02, Bairro Centro, Fortaleza-Ce, CEP 60110-
301, sendo às 08:00 horas em primeira convocação com dois terços dos cooperados presentes, às 09:00 
horas em segunda convocação com metade mais um, às 10:00 horas em terceira e última convocação 
com no mínimo dez cooperados presentes, para deliberarem sobre a seguinte; ORDEM DO DIA: AGO: 
1 - Prestação de contas da Diretoria Executiva, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo Relatório de Gestão do ano de 2021, Balanço patrimonial de 2021 e Demonstração do 
resultado apurado em 2021; 2 - Distribuição das sobras apuradas ou rateio das perdas; 3 - Plano de 
atividades da Cooperativa para o exercício de 2022; 4 - Eleição e posse dos componentes da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal; 5- Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença 
dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal; 6 - Outros assuntos. Fortaleza 15 de fevereiro de 2022. José 
Renivaldo Soares Ribeiro -- Presidente

MESSEJANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA a Licença Am-
biental Simplificada para Atividades - LAS, para ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO 
PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, localizado na Rua Padre Pedro de 
Alencar, 694, casa, bairro Messejana, município de Fortaleza, estado do Ceará.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS N° 07.001/2022 - TP. O Presidente da CPL torna público para conhecimento dos interessados 
que, neste dia 03 de março de 2022 às 10 horas, na Sede da Comissão de Licitações localizada na 
Rua Major Sales, nº 28, Cruzeiro, Umirim/CE, estará realizando sessão para recebimento e abertura 
dos envelopes com documentos de habilitação e proposta de preço para o objeto: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS QUALIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGEM JUNTO 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo site eletrônico do 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCM/CE). Umirim/CE, 14 de fevereiro de 2022. MARCELO 
WAGNER ALVES FERREIRA – Presidente da CPL do Município de Umirim/CE

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/2022-TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Choró-CE – torna público 
para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 02 de Março de 2022 às 09hs:30min, 
na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Choró, localizada Av. Cel. João Paracampos, 
Nº 1410 – Alto do Cruzeiro, Choró/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA PARA A CAPTAÇÃO, FORMALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE RECURSOS 
ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPAS-
SE, TERMOS DE AJUSTE E DEMAIS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, COM O INERENTE 
ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS ADJACENTES DE ENGENHARIA, LICEN-
CIAMENTO AMBIENTAL, LICITAÇÃO E FINANCEIRO, BEM COMO ASSESSORIA E CONSUL-
TORIA NA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ A SUA APROVAÇÃO DE RESPON-
SABILIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CHORÓ., tudo conforme 
especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital, o qual 
encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 08h00min às 12h00min. Ana Paula Este-
vão Silva - Presidente da Comissão de Licitação. Choró-Ce.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - EXTRATO DE PUBLICA-
ÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.05.17.001, VINCULADA AO CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA N 2021.05.17.001-CP-DIVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1402.001/2022 
- CARONA O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ, em cumprimento à ratifi-
cação procedida pela Senhora Ordenadora de Despesa da Secretaria de Saúde, faz publicar o extrato 
resumido do processo administrativo 1402.001/2022 - CARONA, a seguir: OBJETO: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO 
DE PRÉDIOS, ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ES-
PECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS E INSUMOS N° 27.1 DA SEIN-
FRA (DESONERADA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONS-
TRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO Nº 2021.05.17.001, VINCULADA A CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2021.05.17.001 DO 
MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE. FAVORECIDA(S), PERCENTUAL DE DESCONTO E DISPONIBI-
LIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP, 
inscrito no CNPJ: 12.314.392/0001-42, com o percentual de desconto de R$ 5,5 (cinco virgula cinco 
por cento), sobre o valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais). FUNDAMENTO LE-
GAL: Art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Decreto federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas alterações, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
no Município de SENADOR SÁ e legislação pertinente. Declaração emitida pelo Presidente da CPL e 
ratificada pelo Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Saúde. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE - AVISO DE LICITA-
ÇÃO – CONCORRÊNCIA N° 2022021001-CP. O Presidente da Comissão de Licitação do Municí-
pio de Jaguaribara – CE, torna público que, no próximo dia 21 de março de 2022 às 09:00 hs, na 
Sede da Comissão de Licitação, localizada na Av. Bezerra de Menezes, 350, Centro, Jaguaribara 
- CE, estará realizando a Licitação da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no tipo MENOR 
PREÇO, cujo Objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE PREÇO UNITÁRIO 
DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTA-
DO DO CEARÁ – SEINFRA, TABELA VERSÃO 027.1, TABELA SINTETICA COM DESONERA-
ÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA), ACRESCIDA COM 
BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VIRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) PARA EVENTUAIS 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO 
REPAROS E ADEQUAÇÕES E REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JA-
GUARIBARA/CE. Edital e mais informações a disposição na sala da comissão, a partir da publica-
ção deste aviso, no horário de atendimento ao público das 07:30 às 13:30 horas e no Site: https://
licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. Jaguaribara – CE, 14 de fevereiro de 2022. 
AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE - AVISO DE LICITA-
ÇÃO - A Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022020701PE, tipo menor preço por 
lote, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet,  
incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e  equipamentos (regime 
de comodato) homologados pela ANATEL para atender as secretarias e demais órgãos da prefei-
tura de Jaguaribara-CE. O recebimento das propostas será até às 08 horas do dia 28 de fevereiro 
de 2022, início da disputa de preços às 09 horas do dia 28 de fevereiro de 2022, no site bllcompras.
com. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site acima mencio-
nado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, localizado na Av. Bezerra de 
Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07:30h às 17:00h. Jaguaribara - CE, 14 de 
fevereiro de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - PROCESSO Nº 010/2021 EDITAL 
DE CONCORRÊNCIA Nº 2022.02.09.01 AVISO DE LICITAÇÃO O Município de Icapuí, por intermédio 
da Secretaria de Administração e Finanças, torna público que fará realizar licitação na Av. 22 de janeiro, 
5183, Centro, Icapuí, Ceará – Secretaria de Administração e Finanças, às 09h:00min. do dia 01 de abril 
de 2022, sessão de recebimento dos documentos de Habilitação e Propostas para a Concorrência 
Nº. 2022.02.09.01, do tipo Técnica e Preço, regime de empreitada por preço global, destinada a 
contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva 
para modernização da gestão territorial e dos serviços fiscais do município, promovendo o aumento 
da capacidade de análise e de gestão urbana do município de Icapuí-CE, nas condições de execução 
descritas neste edital e seus anexos. O Edital poderá ser examinado e adquirido junto à Comissão 
Permanente de Licitação no horário das 08:00 às 13:00 horas, toda e qualquer informações serão 
prestadas no endereço acima, ou através do e-mail licitação_licita@hotmail.com. Icapuí - CE, 14 de 
fevereiro de 2022. Carmem Júlia da Costa Secretária de Administração e Finanças 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339673 - Silvio Parsifal Lustosa da Costa e Maria Bruna de Oliveira;
339674 - Francisco Wendson Silva de Sousa Lima e Mylena Renata Nunes da Silva;
339675 - Felipe Carlos Coelho e Rayane Gomes de Lima;
339676 - Gefeson Uchôa de Melo Júnior e Karlla Martins Ramos;
339677 - Francisco Alcantara de Souza e Aila Maria de Souza Guerra;                   
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, 14 de fevereiro de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala
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Com o objetivo de sen-
sibilizar a sociedade civil, 
promover o debate e gerar 
identificação sobre casos de 
doenças raras,  a unidade do 
SESI do bairro Parangaba 
está recebendo a exposição 
“Somos Todos Raros” realiza-
da pela Associação Brasileira 
de Profissionais Atuantes em 
Doenças Genéticas, Pacien-
tes, Familiares e Voluntários 
(ACDG). Doenças raras são 
definidas como aquelas que 
afetam até 65 pessoas em 
cada 100.000 indivíduos. 
Atualmente, existem entre 6 
e 8 mil tipos de doenças raras 
em todo o mundo. Estima-se 
que no Brasil haja entre 13 e 
15 milhões de pessoas com 
algum quadro.

Entre os dias 14 e 20, a 
exposição estará disponível 
para visitação na quadra po-
liesportiva do SESI Paranga-
ba. A partir do dia 21 até o 
dia 25, a mostra se mudará 
para o auditório da Esco-
la SESI SENAI, também na 
mesma unidade, e após essa 
data, retornará para a qua-
dra poliesportiva, onde per-
manecerá até o encerramen-
to no dia 6 de março. Para 
montagem da exposição, 
foram selecionadas 10 his-
tórias, levando em conside-
ração a diversidade de possi-
bilidades de jornadas, desde 
casos com desafios médicos, 
com tratamentos experi-

mentais, histórias com um 
final feliz e outras, que mes-
mo sem um bom resultado, 
a família segue trabalhando 
para que novas pessoas te-
nham acesso ao diagnóstico 
precoce e ao tratamento.

De acordo com Ana Pau-
la Benício, coordenadora de 
produção e projeto da expo-
sição, as doenças genéticas 
raras constituem um impor-
tante problema de saúde pú-
blica, mas ainda são pouco 
estudadas na perspectiva da 
saúde coletiva. “É de extrema 
importância para a sociedade 

de maneira geral ter acesso a 
mais informações sobre este 
tema para que possamos ter 
uma mobilização positiva 
para o diagnóstico precoce 
de pacientes, bem como na 
busca por tratamentos ade-
quados que possam garantir 
a redução da mortalidade, 
além de melhora na qualida-
de de vida e inclusão na so-
ciedade”, explica.

Paulo André Holanda, su-
perintendente regional do 
SESI Ceará e diretor regional 
do SENAI Ceará, acredita 
que a ação contribui para a 

missão do SESI de promover 
a informação de modo a ele-
var o nível de saúde e quali-
dade de vida da população. 
“Estamos felizes em poder ce-
der nosso espaço, em concor-
dância com a Federação das 
Indústrias do Ceará (FIEC), 
para essa exposição, pois tra-
ta-se de um assunto pouco 
falado, mas que traz graves 
consequências aos portadores 
e seus familiares”, pontua.

Além de trazer conheci-
mento sobre o tema, Ana 
Paula Benício acredita que 
é um momento de grande 

valia para os portadores de 
condições genéticas raras, 
por representar o reconheci-
mento de suas trajetórias de 
vida, muitas vezes, marcadas 
por lutas por direitos e dig-
nidade. “É preciso dar voz e 
vez a essas pessoas que lutam 
pela vida e pela inclusão so-
cial. Trazer representativida-
de para estas vozes é algo de 
extrema relevância para todo 
o ecossistema de doenças ra-
ras e, sem dúvida alguma, a 
maior razão que nos move 
na busca por visibilizar essas 
jornadas é reconhecer a im-
portância de cada vida”, afir-
ma a coordenadora.

De acordo com Mônica 
Aderaldo, diretora social da 
ACDG, a exposição também 
pode auxiliar a proporcionar 
a melhora do cenário brasi-
leiro ao possibilitar o conhe-
cimento necessário para as 
percepções que podem levar 
ao diagnóstico precoce. “Exis-
tem patologias genéticas raras 
que possuem apenas cinco 
pessoas afetadas no Brasil. 
Acreditamos que seja por 
conta de subdiagnóstico que 
levam a morte prematura da 
população. Com essa divulga-
ção pretendemos romper com 
essa realidade”, explica.

Por Yasmim Rodrigues

Para montagem da exposição, foram selecionadas 10 histórias contemplando aspectos diferentes de casos de doenças raras
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A Secultfor divulgou a lista de habilitação jurídica da chamada pública para creden-
ciamento de artistas com o objetivo de credenciar grupos e artistas para compor a 
programação da Secretaria. O edital prevê cachês de R$ 800 a R$ 4.000.

O atual presidente 
do Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Derivados de Petróleo 
do Ceará - Sindipos-
tos-CE, Manuel Novais 
Neto foi empossado 
para assumir um novo 
mandato de quatro 
anos (2022-2026) na 
organização. O gestor 
encabeçou a chapa 
Ação e Atuação, e foi 
eleito com unanimida-
de dos votos.

A solenidade de pos-
se aconteceu semana 
passada na sede do 
sindicato, localizada 
na Avenida Engenheiro 
Santana Júnior. O mo-
mento reuniu também 
a nova diretoria do 
quadriênio, vice-presi-
dentes, associados e 
personalidades do poder 
público.

Toda a composição 
do novo colegiado di-
rigente do Sindipos-
tos Ceará está dis-
ponível no instagram 
oficial do Sindicato: 
@sindipostosce.

A família de Aurélio 
Barbosa reuniu amigos 
e familiares para a 
celebração da Missa 
de Sétimo Dia de seu 
falecimento, a ser 
realizada nesta segun-
da-feira, 14, na Igreja 
da Paz. Meus pêsames 
a Aurileide Barbosa, 
Lucilia Loureiro, Virginia 
Morais, Ângela Barbosa, 
Martiniano Jr e demais 
familiares.

E mais...

Sesi da Parangaba da início a 
exposição sobre doenças raras
Ação começou na última segunda-feira e poderá ser conferida de forma gratuita até o dia 6 de março

Um pouco de muita gente

Parceria. A Moura Dubeux, uma das maiores incorporadoras do Nordeste, anuncia patrocínio ao Ceará Sporting Clube para a 
temporada de 2022. Os investimentos também serão destinados a outros dois clubes da região: o Bahia (BA) e o Sport (PE). A iniciativa 
mostra que a MD fala do Nordeste para o Nordeste, levando a paixão da companhia por construir para uma paixão coletiva: o futebol. 
Como contrapartida, a marca da Moura Dubeux poderá ser vista nas camisas dos clubes. No Ceará, por exemplo, estará estampada 
nas laterais da frente da camisa. Com os patrocínios, a Moura Dubeux pretende ainda fazer parte do impulsionamento dos clubes. 
“Somos uma empresa com DNA nordestino e queremos, cada vez mais, estreitar a relação com o Ceará e estar presente em momentos 
especiais dos nossos clientes, seja no novo lar ou nos momentos de diversão e paixão”, afirma Diego Villar, CEO da Moura Dubeux.

Jovens aprendizes e 
Aprendizes PCDs iniciam 
atividades na CSP

A Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) deu as boas-vindas 
a 34 novos Jovens Aprendizes 
e a seis Aprendizes Pessoa com 
Deficiência (PDC) neste início de 
fevereiro. Participam desta edição 
16 moradores de São Gonçalo do 
Amarante, 16 de Caucaia e oito 
de Paracuru. O grupo é formado 
por jovens com idade entre 18 e 
23 anos, e com 23% de participa-
ção das mulheres, o que reflete o 
crescente interesse pelo público 
feminino em iniciar a carreira na 
siderurgia. Os  Aprendizes PCD 
são moradores das localidades 
de Cigana, Catirina e Tanupaba, 
em Caucaia; Pecém, em São 
Gonçalo do Amarante; além de 
Alagadiço e Paracuru Ville. 

O programa é uma parceria 
entre a CSP e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial do 
Ceará (Senai-CE). O objetivo é 
desenvolver profissionais para 
oportunidades futuras na side-
rúrgica ou em outras empresas 
no mercado de trabalho. Mais de 
380 jovens já participaram, sendo 
85% residentes de São Gonçalo 
do Amarante e Caucaia. Dentre os 
379 aprendizes já formados, 213 
aprendizes já foram contratados 
(56,2%) pela CSP. 

Os participantes recebem 
aulas teóricas e de prática profis-
sional, totalizando 8 horas diárias 
de capacitações. Ao longo de sete 
meses de formação, eles serão 
acompanhados por líderes e ges-
tores de cinco áreas de produção: 
Aciaria, Energia, Redução e Me-
talurgia e Qualidade. O salário é 
compatível com a Lei de Apren-
dizagem e é oferecido também o 
transporte da empresa, refeição 
na empresa, vale-alimentação, 
planos de saúde e odontológico 
e seguro de vida.

Emilse Barros Oliveira recebeu a família no domingo (13) em 
homenagem à neta Emilsinha e seu esposo Felipe, recém 
casados. Na oportunidade, Emilsinha recebeu jóias de família da 
avó Emilse, da mãe, Elaine Araújo e da madrinha Aldinha Oliveira

Ana Cláudia Silva preparando seu primeiro livro de poesia 
que brevemente será lançado.

Stelinha Sales e Marcos passaram final de semana no 
Porto das Dunas na casa de Sarinha e Júnior Fernandes.

Kaia Catunda passou alguns dias na praia de Canoa 
Quebrada cercada de um grupo de amigos. Aliás, ela recebeu 
uma linda coleção vinda de São Paulo.

Clébia Cunha nunca mais deu as caras na coluna. Por 
onde andará?

Célia Leite retorna no início do mês de temporada por 
alguns países da Europa.

Fátima Sanford se preparando para reunião da ACF 
entidade que ela preside.

Dia 20, no Ideal Clube, a querida Vera Tigre vai reunir 
as integrantes do grupo Açaí. Elza Moreira virá de Sobral 
participar.

Elaine de Castro reuniu seu grupo fiel de amigas para 
falar de sua recente viagem aos Estados Unidos.

Elzenir Fernandes vista comandando grupinho de amigas 
num restô, no Iguatemi, na hora do almoço.

Terezinha Rolim mais uma vez levou algumas amigas 
para almoço em seu lindo apartamento.

Devido a pandemia, Guadelupe Pessoa adiou sua viagem 
por Fortaleza pois ela mora em Recife.

Karina Sampaio reuniu as amigas festejando a troca de 
idade da manita Ana Maria.

Margarida Borges sempre em casa, para evitar a pandemia.

Sob a desculpa do 
happy hour na 6a feira, 

os amantes do chopp 
ficaram frustrados 

pela falta da bebida 
sábado passado.

Falta de planejamento 
sem dúvidas.

O restaurante um dos 
mais badalados da 
cidade fica na rua 

Carlos Vasconcelos e 
Costa Barros.

O que os apreciado-
res do chopp esperam 
que tal fato não mais 

aconteça.
Em toda extensão da 
Avenida Aguanambi 
a prefeitura precisa  

dar uma mão de tinta 
nos cruzamentos, es-
tacionamento regular 
de motos,  manta ver-
melha das bicicletas e 

passagens obrigatórias 
dos pedestres.

O histórico prédio do 
Ibeu nas ruas padre 
Luís Figueiras e No-

gueira Acioly está indo 
ao chão. E com ela vai 
o acolhimento histórico 
e cultural de Fortaleza, 
cidade sem memória.
Pedindo socorro os 
donos de carros que 
trafegam nas ruas 

Pinho Pessoa e João 
Cordeiro e também 

no cruzamento da rua 
Joaquim Torres e Ave-
nida Visconde do Rio 
Branco. A buraqueira 

resiste há meses. A 
quem apelar?

Rosilene de Freitas, que 
em vida só planta e 

semeia o bem, aniversa-
riou domingo.

Curtinhas

FOTO MARÍLIA CAMELO

Na tarde desta segunda-feira (14), o atual vice-presidente da 
Fecomércio, Maurício Cavalcante Filizola, esteve na sede da 
instituição para inscrever oficialmente a chapa “Renovação 
e Libertação” que concorrerá ao pleito de 2022 na eleição 
da nova diretoria da Federação. Com representantes de pelo 
menos 18 sindicatos na composição - de um total de 35 
filiados - o grupo espera pôr fim à hegemonia que mantém 
o atual presidente Luiz Gastão Bittencourt na presidência 
da Fecomércio há 24 anos. A diretoria é composta por 29 
diretores efetivos. Entre os nomes que compõem a chapa, 
empresários conhecidos como lideranças empresariais dos 
seus setores no Ceará, como Deusmar Queirós, presidente da 
Empreendimentos Pague Menos SA; Honório Pinheiro, ex-
presidente da CNDL; e José do Egito, da Jotujé Distribuidora

Regina Alice e Danisio Correa na dupla comemoração dos 
aniversários da filha Adriana Bezerra, e do neto Carlos Otávio 
Filho, domingo,  no @carbonesteakhouse
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