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A vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos no Brasil está em ritmo lento, 
com cerca de 250 mil doses aplicadas por dia, o que vem preocupando especialistas
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ASSISTA AOS VÍDEOS
DA TV O ESTADO

twitter @oestadoce
facebook jornaloestado
instagram @oestadoonline

AMPLIAÇÃO DO 
AUXÍLIO GÁS NO PAÍS

ÚLTIMAS8
MENOS UTIS 
OCUPADAS NO PAÍS

INTERNACIONAL7
PUTIN RETIRA PARTE 
DAS TROPAS

ESPORTES11
VERDÃO QUER 
MELHORAR ATAQUE

ECONOMIA10
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Crianças: acelerar vacinação 
pode evitar 430 mortes

Caso essa vacinação fosse acelerada para o ideal – segundo especialistas responsáveis pelo estudo, um milhão de doses por dia –, seriam 
evitadas, até abril, 5.400 hospitalizações e 430 mortes por Covid nessa faixa etária. No Brasil, desde o início da pandemia até o dia 7 de 

fevereiro foram registradas 6.877 hospitalizações e 308 mortes pelo novo coronavírus em crianças. ÚLTIMAS8

ATÉ ABRIL

FOTO FOLHAPRESS

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

Estado do Ceará 
avança no 
desenvolvimento 
de energia limpa
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Governador Camilo 
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do Hospital da Uece
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O laboratório farmacêutico Novartis Biociências S.A
comunica que está realizando o recolhimento do lote
2113638 do medicamento de venda sob prescrição
Diovan® HCT 160 mg + 12,5 mg, em decorrência de
desvio pontual no processo de embalagem. Tal desvio
não apresenta risco para a saúde dos pacientes em uso
do medicamento. A Novartis afirma que a qualidade e a
segurança de todos os seus produtos e o bem-estar dos
pacientes são de extrema importância para a empresa e
ressalta que todas as medidas corretivas já foram
adotadas pela companhia e seus parceiros.
Os pacientes que adquiriram o produto desse lote
também devem entrar em contato com o SIC para
maiores esclarecimentos e orientação para devolução do
medicamento, sem custos.
Para mais informações, acesse o site oficial da Novartis
(www.novartis.com.br) ou entre em contato com o SIC
(sic.novartis@novartis.com ou 0800 888 3003).
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FOTO AGÊNCIA BRASIL

5O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022

Justiça. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou ontem (15) um novo painel que permite 
monitorar todas as estatísticas do Judiciário, em todos os tribunais do país, incluindo informa-
ções como tamanho do acervo, tempos de tramitação, número de liminares e gargalos.NACIONAL

As propostas, que também podem ajudar a reduzir o preço da gasolina e do diesel, serão discutidas hoje

Quem quer invadir, não avisa
Norton Rapesta, embaixador do Brasil na Ucrânia, 

sobre a “iminente invasão russa”

A meaças do Tribunal Superior Eleitoral 
ao Telegram, se concretizadas, vão ins-
crever o Brasil entre os países autoritá-
rios de esquerda, como China e Cuba, e 

de direita, como Irã e Rússia, que adotaram medidas 
de censura e controle contra o aplicativo de mensa-
gens. São 12 países que tentaram impor “regras” ao 
Telegram, que não lhes deu confiança. Na Rússia, 
onde nasceu seu criador, Pavel Durov, o Telegram 
foi banido por não dedurar seus usuários à FSB, ex-
-KGB. Depois voltou a funcionar.

Protestos proibidos
Em todos os casos, o Telegram foi punido 

por decisão de regimes alvos de protestos, como 
aconteceu em Hong Kong, por exemplo.

Motivação política
O Telegram foi usado por manifestantes duran-

te os protestos de 2020/21 na Bielorrússia, conside-
rada a última ditadura europeia. Foi banido.

Partido proibiu
Em Cuba, em 2021, a história é a mesma. O 

governo comunista da ilha proibiu o funciona-
mento do Telegram após os protestos de 2021.

Acabou cedo
Na China o Telegram foi banido em 2015, 

quando o Partido Comunista descobriu ser alvo 
de críticas de grupos de ativistas humanitários.

Dois testes no Brasil
Toda a comitiva com destino a Luanda teve 

de testar 48 horas antes do embarque, e momen-
tos antes de entrar no avião, em Brasília.

Outro no desembarque
O terceiro teste foi aplicado no desembarque 

dos brasileiros na capital angolana. Só teve aces-
so quem testou negativo.

Um para cada dia
Em cada um dos dias da conferência, entre 7h 

e 8h da manhã, todas as comitivas estrangeiras, 
incluída a brasileira, foram submetidas a testes.

Liberou, só que não
Fiel à sua conhecida má vontade quanto 

aos auto-testes de covid, para alegria dos la-
boratórios privados de exames e fornecedores 
de testes para rede pública, a Anvisa ainda 

Apenas 12 países autoritários censuram Telegram

O PODER SEM PUDOR

O então deputado João Carlos De Carli foi 
a uma audiência com o presidente João Fi-
gueiredo. Na ante-sala, o ajudante-de-ordens, 
major Dias Dourado, transmite uma inusitada 
advertência ao deputado: “Entre, mas não ria.” 
No gabinete presidencial, De Carli se depara 

com Figueiredo vestindo a camisa do Flamen-
go. Diante do espanto do deputado, o general 
ameaça: “Se rir, eu te quebro a cara!” Fluminense 
doente, Figueiredo estava pagando uma aposta 
que perdera para Dourado: na véspera, o Fla 
havia encaçapado o Flu no Maracanã.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Tricolor e sofredor

não liberou a venda de nenhum deles.

Povo não é bobo
Em entrevista ao Diário do Poder, o deputado 

José Medeiros (Pode-MT) diz estar preocupado 
com tentativa do Judiciário de controlar as mí-
dias sociais e banir o que não controlam. Apesar 
do ativismo, ele prevê uma surpresa na eleição. 
“Vai ter muito choro e ranger de dentes”, disse.

Viagem necessária
Sergio Moro criticou a viagem presidencial 

à Rússia, falando em “constrangimento” dos di-
plomatas. Moro não aprendeu nada. A viagem, 
ao contrário do que ele imagina, é um triunfo da 
diplomacia brasileira.

Positivou, dançou
O comandante da Marinha, almirante Gar-

nier Santos, estaria na viagem presidencial a 
Moscou, mas testou positivo. O almirante de 
esquadra Silva Lima é quem o representa, nas 
tratativas da área de Defesa.

Realidade chata
A brincadeira de que Bolsonaro causou a re-

tirada das tropas russas virou alvo de agência de 
checagem antibolsonarista, como todas. Lucia-

no Hang ironizou: “se fosse o contrário, Bolso-
naro seria o culpado”.

Aqui, não se sabe
Maiores do “big tech”, Alphabet/Google, 

Amazon, Apple, Meta/Facebook, Microsoft, 
Twitter e Uber gastaram mais de US$70 milhões 
só em lobby nos EUA, em 2021, diz o Wall Street 
Journal. Não há cálculo no Brasil.

Holofote é vida
A Comissão de Fiscalização do Senado, cujo 

presidente e vice são do Podemos de Sergio 
Moro, aprovou ouvir autoridades, como minis-
tros da Saúde e Justiça, além de depoimento do 
diretor da PF. Também aprovou ainda discutir 
“crimes de ódio” e privatizações. É a nova CPI 
da Covid?

Luz no fim do túnel
A média de casos de covid despencou 33,5% 

desde o início do mês, caindo de 189,5 mil a 126 
mil. A média de mortes também reverteu a ten-
dência e caiu 11,7% em menos de uma semana 
de 951 para 840.

Pensando bem...
...guerra com hora marcada, só na internet.

Protocolo russo é adotado até 
mesmo em Angola
É tão “rigoroso” quanto o de 
Angola e países de menor ex-
pressão o protocolo adotado 
pelo governo russo para a visita 
oficial de dignitários estrangei-
ros. Na viagem à Rússia, a co-
mitiva brasileira teve de fazer 
cinco testes. Em meados de 
2021, o vice-presidente Hamilton 
Mourão, o chanceler Carlos Fran-
ça e demais membros da comiti-
va tiveram de fazer cinco testes 
contra covid para irem à Cúpula 
de Chefes de Estado e de Gover-
no da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP).

Em nova versão do seu 
parecer aos dois projetos 
que buscam reduzir o pre-
ço dos combustíveis, o PL 
1.472/2021 e o PL 11/2020, 
o senador Jean Paul Prates 
(PT-RN) sugeriu nesta terça-
-feira (15) a ampliação do au-
xílio gás para este ano. A me-
dida tem impacto estimado 
de R$ 1,9 bilhão. O objetivo, 
segundo o senador, é atender 
11 milhões de famílias, o do-
bro das 5,5 milhões já atendi-
das pelo programa.

As propostas, que também 
podem ajudar a reduzir o pre-
ço da gasolina e do diesel, fo-
ram incluídas na pauta do ple-
nário do Senado de hoje (16) 
pelo presidente da Casa, sena-
dor Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG). “O art. 7º do substitu-
tivo prevê que o Auxílio Gás 
dos brasileiros atenderá, em 
2022, a 11 milhões de famílias, 
dobrando sua meta de atendi-
mento em relação aos valores 
originalmente aprovados na 
lei orçamentária anual. Para 
atender a esse público adicio-
nal, seria necessário, grosso 
modo, dobrar o orçamento do 
Programa, com mais R$ 1,9 
bilhão”, prevê a proposta.

Combustíveis
Com relação à proposta 

do auxílio gás  aprovada em 
outubro do ano passado na 
Câmara dos Deputados, o se-
nador Jean Paul Prates avalia 
que o projeto tem “vícios de 
inconstitucionalidade” que 
ofendem a autonomia dos 
estados na fixação do ICMS. 
Entre as inconsistências 
apontadas pelo senador, está 
a de que o texto não pode es-
tabelecer uma obrigatorieda-
de de utilização de alíquotas 
específicas, em reais, para os 
combustíveis, mas deve dei-
xar isso como uma “possi-
bilidade”, de modo que cada 

estado possa utilizá-la se as-
sim julgar conveniente. Se 
preferir, portanto, os estados 
e o Distrito Federal poderiam 
continuar cobrando uma 
porcentagem sobre a venda.

Prates argumenta ainda 
que não pode ser aplicado teto 
para as alíquotas do ICMS es-
tadual. Segundo ele, isso re-
presentaria “restrição severa 
à autonomia financeira dos 
entes federados, configuran-
do ofensa ao pacto federativo”.

Estratégia
A estratégia para tentar 

pacificar a questão é que seja 
adotada uma cobrança mono-

fásica, ou seja, em uma única 
fase da cadeia de produção. 
Na avaliação do relator, a me-
dida evitaria os reajustes “em 
cascata” dos combustíveis, 
além de trazer ganhos de efi-
ciência, redução de fraudes e 
desburocratização do setor. 
O senador estima uma redu-
ção de ao menos R$ 0,50 no 
custo do diesel e da gasolina 
nas bombas e de até R$ 10 
no gás de cozinha com apro-
vação dos projetos.

O texto contempla ainda 
um programa estruturante de 
estabilização de preços inter-
nos dos combustíveis. Isso se-
ria possível, dentre outras for-

mas, com a formação de uma 
conta, a partir da utilização de 
recursos originados da receita 
de dividendos da Petrobras 
devidos à União e do Impos-
to de Exportação incidente 
sobre o petróleo bruto. “Com 
sua aprovação, o Poder Exe-
cutivo, se assim lhe convier, 
terá à mão instrumentos para 
mitigar os impactos internos 
da volatilidade dos preços do 
petróleo no mercado inter-
nacional”, defende o senador. 
(Todas as matérias são da 
Agência Brasil)

Inflação desacelera 
no mês de janeiro, 
aponta Ipea 

O Indicador Ipea de 
Inflação por Faixa de 
Renda aponta para uma 
nova desaceleração infla-
cionária para todas as fai-
xas de renda. As famílias 
de renda alta registraram 
a menor taxa de inflação 
no período (0,34%). O 
segmento que apresentou 
a maior inflação em ja-
neiro deste ano foi o das 
famílias com renda muito 
baixa (0,63%).

Os dados de janeiro 
foram divulgados ontem 
(15) pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea). b“Na compa-
ração com janeiro do ano 
passado, houve alta da 
inflação para todas as fai-
xas, sendo que o impacto 
foi maior para classe de 
renda mais baixa, cuja 
inflação em janeiro deste 
ano (0,63%) foi o triplo 
da apontada em janeiro 
de 2021 (0,21%)”, com-
parou a pesquisadora 
do Ipea Maria Andreia 
Lameiras, autora do indi-
cador mensal.

Acumulado
No acumulado em 12 

meses, as famílias de ren-
da média baixa tiveram a 
maior alta inflacionária, 
uma taxa de 10,8%, um 
pouco superior à regis-
trada pela faixa de renda 
muito baixa (10,5%) e 
acima da faixa de renda 
alta (9,6%).

Segundo o Ipea, em 
janeiro, na análise dos 
dados desagregados, 
enquanto todos os gru-
pos de bens e serviços 
pressionaram a inflação 
das duas classes de renda 
mais baixas, o grupo 
transporte trouxe alívio 
inflacionário para as de-
mais faixas.

Apesar do grupo ali-
mentos e bebidas ser o 
principal foco da infla-

ção para todas as classes, 
o impacto segue mais 
intenso para as famílias 
da faixa muito baixa (com 
renda domiciliar menor 
que R$ 1.808,79). Mes-
mo diante das deflações 
da energia (-1,1%), do 
gás de botijão (-0,73%) 
e da gasolina (-1,1%), 
os reajustes dos aluguéis 
(1,5%) e das tarifas de 
ônibus urbano (0,22%), 
intermunicipal (0,56%) 
e interestadual (1,6%) 
resultaram em impactos 
inflacionários para as 
famílias de menor renda, 
nos grupos de habitação e 
transporte.

Famílias
No caso das famílias da 

faixa mais alta (com ren-
da domiciliar maior que 
R$ 17.764,49), o aumento 
dos serviços de recrea-
ção, como pacote turís-
tico (2,7%), hospedagem 
(2,0%) e cinema (1,9%) 
foram os principais res-
ponsáveis pela contribui-
ção positiva exercida pelo 
grupo despesas pessoais, 
em janeiro deste ano.

De acordo com o 
estudo, a queda dos 
combustíveis – gasolina 
(-1,1%) e etanol (-2,8%) 
–, das passagens aéreas 
(-18,4%) e do transporte 
por aplicativo (-18%) fez 
com que o grupo trans-
portes trouxesse alívio 
inflacionário para a faixa 
de renda mais alta.

A alta menos intensa 
no preço das hortaliças 
e verduras (3,1%), frutas 
(2,7%) e do café (0,32%) 
em 2021, a deflação 
das carnes (-0,32%), do 
vestuário (-0,07%) e, 
sobretudo, da energia 
elétrica (-5,6%) expli-
cam o desempenho mais 
favorável da inflação 
para as famílias de renda 
muito baixa.

Relator sugere ampliar 
auxílio gás em todo o País
O objetivo, segundo o Jean Paul Prates (PT-RN), é atender 11 milhões 
de famílias, o dobro das 5,5 milhões já atendidas pelo programa

DUCLA PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ:  27.806.821/0001-76
Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, a Licença Prévia para Usina fotovoltaica Completo Solar 
Pecem I para geração de energia localizada na Mundo Novo – Zona de Expansão Prioritária Zep, Poligonal do Decreto Municipal 3373/2018 que trata 
de Utilidade Pública(cimport – Complexo Industrial, Multi Modal, Portuário da Taíba no município de São Gonçalo do Amarante/CE. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

6

Oportunidades. A Prefeitura de Fortaleza oferta, por meio dos Programas Fortaleza Capacita e Nossas Guerreiras, 
1.395 vagas para capacitações em áreas como marketing, finanças, planejamento, vendas e elaboração de plano 
de negócios. Os cursos são totalmente gratuitos e têm carga horária de entre 8 e 12h/a com direito a certificado.CIDADES

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022  O ESTADO                     

Como parte do Pacto pelo 
Fortalecimento das Políticas 
da Assistência Social, o Go-
verno do Ceará anunciou 
que os Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) vão receber o cofi-
nanciamento estadual. Para 
isso, o Executivo cearense 
contará com um repasse de 
R$ 16,9 milhões. Iniciada 
em 2021, a universalização 
passará a acontecer de for-
ma integral em 2022. Ainda 
de acordo com a gestão es-
tadual, nos próximos meses 
deste ano, todos os 396 Cras 
do Estado receberão um kit 
de computadores. Também 
em 2022, será entregue um 
veículo para cada município 
cearense, para atender às de-
mandas da assistência.

Os recursos referentes ao 
Serviço de Proteção e Aten-
dimento Integral à Família 
(Paif) são encaminhados aos 
municípios por meio da Se-
cretaria da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres 

e Direitos Humanos (SPS). 
Orientadora da Célula de 
Acompanhamento dos Servi-
ços, Benefícios e Programas 
Socioassistenciais da SPS, 
Meirelene Lopes explica os 
investimentos a serem imple-
mentados. “Na Assistência 
Social, o financiamento é re-
alizado de forma comparti-
lhada com os entes federais, 
ou seja, União, Estado e Mu-
nicípio repassam um valor, as 
parcelas se complementam e é 
chamado de cofinanciamento. 
A nossa luta de muitos anos 
era universalizar o cofinancia-
mento. Isso significava levar o 
cofinanciamento para todos 
os Cras”, ressalta.

Por sua vez, a gestora do 
Sistema Único de Assistên-
cia Social na SPS, Célia Melo, 
aponta que o cofinanciamento 
é uma das maiores conquistas 
da assistência social do Ceará. 
“Primeiro a gente conseguiu 
levar o cofinanciamento para 
todos os municípios para um 
Cras, salvo Fortaleza. Agora, 

com a universalização, todos 
os 396 Cras, dos 184 muni-
cípios, têm cofinanciamento. 
Isso é uma luta antiga, foi um 
processo”, pontuou.

De acordo com o Gover-
no do Estado, a demanda foi 
construída junto ao conselho 
estadual, em parceria com a 
SPS, e pelos municípios, por 
meio dos Coegemas. Acordo 
que prevê o repasse de 50% 
do valor que a União transfere 
para todos os Cras. Até setem-
bro de 2021, apenas 181 Cras, 
de 159 municípios, eram co-
financiados pelo Estado, so-
mando R$ 7,3 milhões. Já este 
ano, 100% dos Cras são cofi-
nanciados, em todos os mu-
nicípios, quantia que chega a 
quase R$ 17 milhões.

PAIF e investimentos
Oferecido em todos os 

Cras, o PAIF promove aten-
dimento às famílias, visitas 
domiciliares, oficinas, pa-
lestras, além do encaminha-
mento para outros serviços e 

políticas do Governo Federal. 
Entre os temas trabalhados 
estão acessibilidade, violên-
cia na comunidade, trabalho 
infantil, falta de transporte e 
ausência de espaços de lazer 
e cultura.

Segundo o Governo do 
Ceará, o recurso será usado 
para custeio e investimento 
nos serviços de proteção so-
cial básica, ofertados para a 
população, como Célia Melo 
explica. “Além de já realizar o 
apoio técnico e processos de 
educação permanente para 
todos os Cras do Ceará, o Es-
tado agora também repassará 
recursos financeiros, essen-
ciais para qualificar as ofertas 
junto à população em situa-
ção de vulnerabilidade, usuá-
rio dessa política”, finaliza.

Os valores são distribuídos 
com base no porte do muni-
cípio e no número de famílias 
beneficiadas pela unidade 
Cras. Repasses mensais que 
variam de R$ 2.250,00 a R$ 
4.500,00 por equipamento.

Foi inaugurada, nessa 
terça-feira (15), a primeira 
clínica veterinária com pre-
ços populares de Fortaleza. 
Localizada no bairro Passaré, 
a unidade tem como objetivo 
é proporcionar serviços de 
especialidades como derma-
tologia, oftalmologia, oncolo-
gia, clinica médica e cirúrgica 
e cirurgia reconstrutiva com 
preços acessíveis à população 
mais carente da Capital, que 
tinha dificuldades de acesso 
a algumas dessas interven-

ções para seus animais. Além 
da clínica recém-inaugurada, 
em Fortaleza, existe a Clí-
nica Jacó, que é municipal e 
oferece atendimento gratui-
to. No entanto, atende uma 
demanda muito pequena da 
população, onde por diversas 
vezes acabam voltando para 
casa sem o seu animal ter o 
devido atendimento. Segun-
do a idealizadora do projeto, 
a veterinária Kelly Pedrosa, a 
intenção da clínica popular é 
justamente dar suporte a essa 

população mais carente que 
não conseguiu atendimento 
gratuito, mas que precisa sal-
var a vida dos seus animais.

Kelly também revela que foi 
voluntária como veterinária 
no Vetmóvel, onde podia pro-
porcionar aos mais humildes a 
condição de poderem ter um 
atendimento especializado sem 
cobrar. E que quando saiu da 
iniciativa para trabalhar em 
uma clínica particular, porém, 
sentia falta do “calor das pes-
soas” e de sentir o “amor” delas 

pelos seus pets. Sendo esse o 
ponto de partida para a cria-
ção da clínica popular.

“Resolvi colocar a clínica 
popular, onde eu posso propor-
cionar às pessoas mais humil-
des, o direito de ter atendimen-
to especializado pagando um 
valor mais em conta. Quando 
convidei os especialistas para 
participarem desse projeto, 
eles me apoiaram e vamos fa-
zer dar certo. Lembrando que 
essa será apenas a primeira de 
várias que virão por aí”, pontua.

Baturité reuniu recentemente, prefeitos para encontro 
regional sobre Smart City. Isso mesmo. O município de 
Baturité, localizado a 78 km de Fortaleza, sediou dia o 1° 
Encontro Regional sobre Cidades Inteligentes e Soluções 
em Iluminação Pública, tendo como modelo, a compati-
bilização dos serviços públicos que está sendo executado 
no Alto Alegre, que será o primeiro Bairro público inteli-
gente do Estado do Ceará.

Foi lançada uma série de ações tecnológicas de modo 
estratégico para melhorar a infraestrutura, otimizar a mo-
bilidade urbana, criar soluções sustentáveis e outras me-
lhorias necessárias para a qualidade de vida da população 
local e da região, declarou o prefeito Herberlh Mota.

Baturité reúne prefeitos

Presença
Estiveram presentes ao importante evento os pre-

feitos Davi Benevides, de Redenção, Joerly Vitor, de 
Aratuba, Dr Marcos Norjosa, de Pacotí, Dário Coelho, 
de Itapiuna, David Campos, de Palmácia, Edilberto Be-
zerra, de Acarape, dra Auxiliadora, de Barreira, Robert 
Viana, de Mulungu, Izabella Fernandes, de Guaiúba e 
Dr Rildson, de Tabuleiro do Norte.  "Muito honrado 
por receber em nossa cidade o CEO & CFO da Litek 
Led Vision, Sr Francesco Blandamura, firmando em 
grande estilo essa parceria #BaturitéItália ", finalizou o 
prefeito Hérberlh Mota.

PDT na estrada
Como havíamos antecipado ainda em janeiro que o 

fato iria acontecer a partir de fevereiro, aconteceu. O 
PDT dos Ferreira Gomes retomou no último final de 
semana os chamados encontros políticos no interior com 
a presença, inclusive, de pré-candidatos ao Governo Es-
tadual. Foram visitadas as cidades de Jucás, no centro-sul 
e Quixeramobim no Sertão Central do Estado.

Quatro opções
O senador Cid Gomes (Foto), um dos principais 

nomes do PDT cearense esteve presente aos dois 
encontros, das últimas sexta-feira 11 e sábado (12), res-
saltando que o partido tem quatro opções para escolha 
do candidato ou candidata. E citou:" A legenda tem 
quatro pré-candidaturas nas pessoas do ex-prefeito de 
Fortaleza, Roberto Cláudio, da vice-governadora Izolda 
Cela, do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro 
Leitão e do deputado federal Mauro Filho.

Importante saber
Além de Cid e dos pré-candidatos, esteve nos dois 

encontros o presidente estadual do PDT, deputado fe-
deral André Figueiredo, que aliás acabam de ser reeleito 
para líder da bancada junto à Câmara Federal, o que 
lhe confere prestígio nacional. Especificamente sobre a 
retomada dos encontros, ressalte-se que o PDT já havia 
realizado em 2021 cerca de oito grandes reuniões no 
interior e agora, pretende finalizar os quatro últimos 
eventos, antes da oficialização do candidato ou candida-
to à sucessão do governador Camilo Santana. E Cid Go-
mes e André Figueiredo confirmaram a imprensa que as 
últimas reuniões já estão programadas e ocorrerão duas 
11 e 12 de março, em Pacajus, que fica na RMF, Região 
Metropolitana de Fortaleza e em Paracuru, que fica no 
litoral oeste do Ceará. Estamos atentos.

Saiba mais
No ato do evento, o município recebeu a visita da 

equipe técnica das empresas Baturité Ativos S.A, Litek Ilu-
minação e Urbantech, lançando oficialmente a cooperação 
técnica para instalação da Indústria de luminárias de led 
em Baturité, que somente na primeira etapa irá gerar 82 
vagas de emprego direto, fruto da participação do gestor 
municipal na feira internacional Expo Dubai 2020.

Investimento de R$ 16,9 mi é
aplicado para incremento de Cras 
Segundo o Governo do Ceará, por meio do Pacto pelo Fortalecimento das Políticas da 
Assistência Social, todas as 396 unidades do Estado vão receber kit de computadores

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 11.01.02/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 
PRAÇA MADRE PAULINA NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGNES, JUNTO A SECRETARIA DE IN-
FRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Con-
forme segue: HABILITADAS: 1. RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO EIRELI; 2. JOSE URIAS 
FILHO EIRELI; 3. PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 4. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS 
E LOCACOES EIRELI; 5. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 6. ENERGY SERVICOS 
EIRELI; 7. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA; 8. SARAIVA 
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 9. CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS 
DE TERRAPLENAGEM LTDA; 10. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA 
EIRELI; 11. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; 12. SERVICOS DE AR CONDICIO-
NADO IMPERIAL LTDA; 13. ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 14. CALDAS 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 15. ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; 16. C V TOME SERVICOS; 17. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS 
E LOCACOES EIRELI; 18. M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 19. KLEBIO LANDIM 
DE FRANCA EIRELI; 20. EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI; 21. N3 CONSTRUTORA LTDA; 
22. REAL SERVICOS EIRELI; 23. A C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 24. JAO CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI; 25. S N DOS SANTOS; 26. MELIUZ CONSTRUCOES E SER-
VICOS LTDA; 27. ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 28. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 
29. NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA; 30. P H FERNANDES GUEDES 
EIRELI; 31. M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI; 32. H B SERVI-
COS DE CONSTRUCAO EIRELI; 33. CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL 
EIRELI; 34. PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI; 35. MEDEIROS CONSTRU-
COES E SERVICOS LTDA; 36. G7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 37. CONSTRUTORA 
EXITO EIRELI; 38. LIMPAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 39. M JOSENEIDE LIMA 
MELO EIRELI; 40. CONSTRUTORA VIPON EIRELI; 41. CMN CONSTRUCOES, LOCACOES E 
EVENTOS EIRELI; 42. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 43. M & C CONSTRUCOES 
LTDA; 45. META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRE-
LI; 46. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 47. VIDAL ENGENHARIA LTDA; 48. R P 
OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA; 49. CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI; 50. MONTE 
SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA; e INABILITADAS: 51. FLAY ENGENHARIA EMPREENDI-
MENTOS E SERVICOS EIRELI, 52. CONSTRUTORA AG EIRELI; 53. SAMPLA COMERCIO E 
SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI; 54. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 
55. ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 56. ELO CONSTRU-
COES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; 57. R M CLEMENTE CANDIDO, Fica, a partir da data 
desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de 
Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo 
telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 15 de 
Fevereiro de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RESULTADO DE JUL-
GAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.10.01/2021. A 
Presidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado 
do julgamento das propostas, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA EM ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI-
VA, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DE JAGUARIBE/CE, apresentadas pelas licitantes habilitadas. Após a análise das 
propostas de preço e julgamento, constatou-se que foram DESCLASSIFICADAS: 1. S N DOS 
SANTOS, inscrita no CNPJ nº 18.445.164/0001-98; 2. J.A.P.H ILUMINAÇÃO SERVIÇOS 
CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.502.581/0001-86; e CLASSIFICADAS: 3. 
AVM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 15.165.763/0001-60; 4. SAVI-
RES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.346.772/0001-12; 5. 
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI, 22.045.869/0001-95; 6. ARAUJO 
CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 39.907.624/0001-22; 7. CMN 
CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.930.208/0001-
23; 8. ENERGY SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 19.959.003/0001-85; 9. CONJASF 
- CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.795.971/0001-38; 10. SE-
VEN TECH EIRELI, , inscrita no CNPJ nº 28.057.418/0001-54; 11. ROMA SERVICOS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 13.347.112/0001-65; 12. DINAMIC SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
11.129.714/0001-10; 13. DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
10.842.734/0001-71; 14. CASTRO & ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.185.141/0001-12; 
15. MV2 SERVICOS DE ENGENHARIA LIMITADA, inscrita no CNPJ nº 38.284.700/0001-28; 
16. BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.404.524/0001-48; 17. 
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.143.572/0001-
02. Em seguida foi feito o mapa comparativo do preço proposto e chegou-se ao seguinte 
resultado: BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA, vencedora com o Valor Global de R$ 
1.809.564,55 (Hum milhão, oitocentos e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e 
cinquenta e cinco centavos). Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis, conforme de-
termina a Lei 8.666/93, para eventuais interposições de recursos. Jaguaribe/CE, 15 de fevereiro 
de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ - MUNICÍPIO DE CHORÓ – PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PE - SRP - AVISO DE REVOGAÇÃO- As SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , PESCA E RECURSOS HÍDRI-
COS, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DO TRABA-
LHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE TURISMO, 
CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE do Município de Choró-Ce., decide REVOGAR o processo 
de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PE - SRP, que trata da REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS (ATOS OFICIAIS) EM DIÁRIO OFI-
CIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTA-
DUAL DE RESPONSABILIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/
CE,. por razões de interesse público, conforme disposições do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e altera-
ções posteriores. Ciência aos interessados. Publique-se. MUNICÍPIO DE CHORÓ-ESTADO DO 
CEARÁ, 14 de Fevereiro de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.05.17.001, VINCULADA AO CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N 2021.05.17.001-CP-DIVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1502.001/2022 - CARONA 
O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ, em cumprimento à ratificação procedida 
pela Senhora Ordenador(a) de Despesa da Secretaria de Educação, faz publicar o extrato resumido do 
processo administrativo 1502.001/2022 - CARONA, a seguir: OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REFORMA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, ESPA-
ÇOS E VIAS PÚBLICAS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS 
E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 
SOBRE A TABELA DE CUSTOS E INSUMOS N° 27.1 DA SEINFRA (DESONERADA) E SISTEMA NA-
CIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CON-
FORME 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 DISPONIBILIDADE 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$ 500.000,00 (Quinhentos Mil 
Reais). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas altera-
ções, 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 Educação. SENADOR 
SÁ-CE, 16 de Fevereiro de 2022. Presidente da Comissão de Licitação Erivando Oliveira Morais Filho 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DO JULGAMEN-
TO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Senador Sá, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resul-
tado da fase de julgamento da documentação de HABILITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS Nº 
2712.01/2021, cujo o OBJETO é a CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 
COMUNIDADE DE CROA NO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ-CE, CONFORME PROJETO BÁSI-
CO. EMPRESA (S) HABILITADA (S): LB CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ n 40.454.732/0001-76) 
e CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ n 17.452.767/0001-54), por cum-
prir todas as exigências do edital de licitação. EMPRESA (S) INABILITADA (S): F. AIRTON VICTOR 
ME (CNPJ n 97.553.390/0001-69); ELLUS SERVIÇOS LTDA (CNPJ n 26.723.179/0001-07); F.J DE 
MATOS NETO - ME (CNPJ n 20.160.697/0001-75); O. DOS REIAS BRANDÃO EIRELI – ME (CNPJ 
n 27.105.515/0001-02) e FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA MEI (CNPJ n 40.904.276/0001-
19), por não preencherem os requisitos do edital de licitação . A ata de julgamento da habilitação do 
certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente 
de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Av. 23 de Agosto, S/N, 
Centro - Senador Sá-CE, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, por-
tanto, aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea “a” da Lei n.º8.666/93 e atualizações, 
ficando, desde já, agendada a sessão para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços”, caso 
não haja recursos, para o dia 25 de Fevereiro de 2022, às 09:00 horas. Senador Sá – CE, 16 de 
Fevereiro de 2022. Presidente da Comissão de Licitação Erivando Oliveira Morais Filho ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DE LICITAÇÃO. 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Nº 
1602.01/22- PE. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATEN-
DER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ-CE 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Pre-
feitura de Senador Sá-CE, toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, 
que do dia 16 de Fevereiro de 2022 a 01 de Março de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), 
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, 
no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 01 
de Março de 2022, às 08h30mn. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 10h00min do dia 01 de Março de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra 
encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. 
23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, e no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como 
no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Mu-
nicipal. À comissão de Pregão. Senador Sá/CE, 15 de Fevereiro de 2022. 

Primeira clínica veterinária popular é inaugurada em Fortaleza
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Sob intensa 
pressão doméstica 
e por parte de Joe 
Biden, que visitou 
em Washington, 
Scholz ouviu de 

Putin  que o russo 
“está pronto para 
trabalhar” em uma 

saída negociada 
para a crise

INTERNACIONAL
Biden. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso em que misturou a oferta de 
negociações objetivas com a Rússia acerca da segurança na Europa com a renovação de ameaças 
e da avaliação de que Moscou pode invadir a Ucrânia. A tensão ainda continua na região.
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Hong Kong atende 
pacientes com 
Covid ao ar livre

Com uma explosão de 
casos de Covid-19 nas últi-
mas duas semanas, diversos 
hospitais de Hong Kong 
têm operado acima de sua 
capacidade, segundo as au-
toridades de saúde, e alguns 
estabelecimentos montaram 
alas do lado de fora de seus 
prédios. Um deles é o centro 
médico Caritas, que fica na 
península de Kowloon. De-
zenas de pacientes ocupam 
camas do lado de fora, em 
tendas improvisadas.

Antes do surto atual, o 
território governado pela 
China tratava os pacientes 
com Covid em alas isola-
das, mas os leitos e um es-
tabelecimento temporário 
para tratamento em larga 
escala próximo ao aero-
porto lotaram rapidamente, 
segundo o Euronews.

Resposta
Diante da alta, a chefe-

-executiva de Hong Kong, 
Carrie Lam, admitiu que a 
resposta adotada pelo gover-
no não tem sido satisfatória 
com a sobrecarga de hos-
pitais e da equipe médica. 
Também reconheceu que as 
autoridades não consegui-
ram manter a obrigação de 
testagem e isolamento, ado-
tada para controlar a Covid 
no território. Para lidar com 
o surto, a líder anunciou que 
cerca de 3.000 apartamentos 
públicos e 10 mil quartos de 
hotéis seriam convertidos 
em unidades de tratamento. 
Também serão distribuídos 
mais de 100 milhões de kits 
para testes para o território 
de 7,5 milhões de pessoas. 
A China, por sua vez, disse 

que ajudaria a aumentar a 
capacidade de testagem, tra-
tamento e quarentena, além 
de garantir recursos para 
exames rápidos.

O número de casos 
registrados nesta segunda 
(14) foi 16 vezes maior que 
há duas semanas -de 84 em 
1º de fevereiro para 1.448, 
segundo a plataforma Our 
World in Data. Especialistas, 
no entanto, alertam que as 
infecções diárias podem 
chegar a 28 mil até o fim de 
março, número maior do 
que o total desde o início da 
pandemia, de 18.494 casos.

Apesar de não haver 
dados disponíveis sobre a 
prevalência da variante ômi-
cron, o surto ocorre após a 
chegada da cepa do corona-
vírus detectada na África do 
Sul e que é mais contagiosa. 
Há também preocupações 
devido ao alto número de 
idosos que têm hesitado em 
se vacinar. Da população to-
tal, 84% receberam ao menos 
uma dose e 74,6% estão com 
esquema completo, segundo 
dados do governo.

A cobertura, porém, cai 
conforme a faixa etária. En-
quanto 88,8% daqueles com 
idade de 40 a 49 anos estão 
completamente imunizados, 
essa taxa cai para 70,9% 
entre aqueles com 60 a 69 
anos, 55% de 70 a 79 anos 
e apenas 26,3% para quem 
tem mais de 80 anos. O 
número de mortes, por sua 
vez, permanece baixo, assim 
como em outros surtos. Nes-
ta segunda, foram dois óbitos 
confirmados, e o máximo 
registrado nas últimas duas 
semanas foram três.

Na véspera da data anun-
ciada por serviços de inte-
ligência ocidental como a 
de uma possível invasão da 
Ucrânia pela Rússia, o gover-
no de Vladimir Putin anun-
ciou o início da retirada de 
parte das tropas que se exer-
citavam perto das fronteiras 
do vizinho. O 
anúncio, fei-
to às agências 
de notícias 
russas pelo 
Ministério da 
Defesa, não 
e s p e c i f i c a 
quantos sol-
dados estão 
envolvidos na 
volta às suas 
bases perma-
nentes, apenas 
que eles fazem 
parte dos dis-
tritos milita-
res Ocidental 
e Sul, em áre-
as contíguas 
ao território 
ucraniano.

Ao mesmo tempo, avança 
a manobra russa de reco-
nhecer as áreas separatistas 
na Ucrânia como governo, 
o que pode manter Kiev 
longe da adesão ao Ociden-
te, como deseja o presiden-
te russo. Desde novembro, 
Putin concentrou ao menos 
130 mil soldados em torno 
do vizinho e emitiu um ul-
timato buscando estabelecer 
um novo concerto de segu-
rança no Leste Europeu mais 
a seu gosto, após 30 anos de 

expansão da Otan (aliança 
militar ocidental) e da UE 
(União Europeia) sobre os 
antigos satélites comunistas 
de Moscou.

O Ocidente rejeitou a 
ideia. Desde a semana pas-
sada, os Estados Unidos li-
deram uma onda alarmista, 

citando até 
a data desta 
quarta como 
a de uma in-
vasão, que 
chama de 
“ i m i n e n t e” 
desde o co-
meço do ano. 
Na segunda 
(14), imagens 
de satélite da 
empresa ame-
ricana Maxar 
sugeriram o 
envio de mais 
tropas no fim 
de semana, 
talvez totali-
zando 150 mil 
soldados. O 
Kremlin nega 

ter intenção de invadir, e por 
isso uma eventual retirada é 
politicamente vendável por 
Putin como algo natural.

Ceticismo
Previsivelmente, o Oci-

dente reagiu com ceticismo. 
O secretário-geral da Otan, 
o norueguês Jens Stolten-
berg, afirmou não ter visto 
ainda “sinais de desescalada 
militar”, mantendo de todo 
modo a porta para “conver-
sar com a Rússia”. Já a chan-

celer britânica, Liz Truss, 
que discutiu duramente com 
o colega Lavrov na semana 
passada, disse que apenas 
“uma remoção total das tro-
pas” provará o recuo.

Mas não há nada de casu-
al no anúncio. Ele ocorreu 
quando desembarcava em 
Moscou o premiê da Ale-
manha, Olaf Scholz, em sua 
primeira visita a Putin desde 
que assumiu a cadeira que 
foi por 16 anos de Angela 
Merkel. Sob intensa pressão 
doméstica e por parte do 
presidente Joe Biden, que vi-
sitou em Washington, Scholz 
ouviu de Putin em entrevis-
ta coletiva que o russo “está 
pronto para trabalhar” em 
uma saída negociada para a 
crise. Destoando de outros 
líderes ocidentais e da Ucrâ-
nia, Scholz também disse 
que a redução de tropas 
anunciada “é um bom sinal”. 
“Claro que não queremos a 
guerra”, disse Putin.

Scholz levou ao encontro 
a carta mais poderosa, exce-
to que se considere a possi-
bilidade de armas nucleares 
serem empregadas numa 
guerra europeia: seu merca-
do para o gás natural russo.

Investimento
A Alemanha, mas tam-

bém a França e outras nações 
europeias, têm fortes inves-
timentos em infraestrutu-
ra energética com Moscou. 
Cerca de 40% do consumo 
de gás natural do continente 
é suprido pelos russos.

Em setembro passado, 
foi completado o gasoduto 
Nord Stream 2, que irá du-
plicar a quantidade de gás 
enviado diretamente da Rús-
sia para os alemães, tirando 
assim rendimentos do trân-
sito feito por meio de antigas 
rotas soviéticas pela Ucrânia 
-anualmente, Kiev tira algo 
como US$ 2 bilhões desse 
pedágio. Berlim adiou o iní-
cio de sua operação alegan-
do detalhes burocráticos.

Joe Biden já disse que o 
Nord Stream 2 não entrará 
em operação caso a Rússia 
ataque a Ucrânia, mas não 
foi secundado integralmen-
te por Scholz, o que levou a 
críticas dentro da coalizão 
de governo em Berlim. Na 
entrevista com Putin, ele 
respondeu ao ser questio-
nado que estava “compro-
metido” com a manutenção 
do trânsito por território 
ucraniano.

Nesta terça-feira, o chefe 
da diplomacia da UE, Josep 
Borrell, repetiu a ameaça, 
mas com um tom concilia-
dor. “A UE está pronta para 
discutir as preocupações de 
segurança da Rússia”, dis-
se à rádio BBC 4. Ele se-
guiu o próprio Putin, que 
na véspera se deixou filmar 
ouvindo seu chanceler, Ser-
guei Lavrov, recomendar o 
caminho da negociação, e o 
ministro da Defesa, Serguei 
Choigu, dizer que a situação 
estava tensa, mas que a re-
tirada de tropas iria aconte-
cer “naturalmente”.

Presidente russo retira parte 
das tropas em torno da Ucrânia
Na véspera da data anunciada por serviços de inteligência ocidental como a 
de uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia, Vladimir Putin retira tropas

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Tomada de Preços 
nº 2022.02.15.2. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
processamento de GFIP/FGTS, informação via conectividade social, acompanhamento de 
parcelamento previdenciário, PASEP, Receita Federal e PGFN, processamento da DCTF e 
controle de certidões, junto às diversas Secretarias do Município de Barro/CE. Recebimento dos 
Envelopes: dia 04 de março de 2022, às 09:00 (nove) horas. Maiores informações e entrega de 
editais na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua José Leite Cabral, nº 246, na cidade 
de Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas, ou através do telefone (88)3554-1612. 
Barro/CE, 15 de fevereiro de 2022. Fernanda Alves Fernandes - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico n° 
2022.02.15.1. Realizará licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, cujo 
objeto é aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades das Unidades 
de Saúde, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/CE. Abertura: 01 de março 
de 2022, às 09:00 horas. Início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 
17 de fevereiro de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço 
eletrônico: www.bllcompras.com, ou pelo telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 15 de fevereiro de 
2022. Heitor Fernandes Felix – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento. O Presidente da C. 
P. L. de Barro/CE no uso de suas funções, torna público, que fora concluído o julgamento das 
fases de habilitação e de propostas de preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de 
Preços Nº 2022.01.27.1, sendo o seguinte: Empresa Habilitada - Conpublic - Consultoria e 
Assessoria Publica S/S LTDA, por cumprimento integral às exigências editalícias, sendo a 
mesma declara vencedora com proposta no valor global de R$ 477.600,00 (quatrocentos e 
setenta e sete mil seiscentos reais). Maiores informações na sede da C.P.L., situada na Rua 
José Leite Cabral, n° 246, Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 15 de 
fevereiro de 2022. Fernanda Alves Fernandes - Presidente da C.P.L.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Educação Básica - 
Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços Nº TP-02.15.1/2022-SEDUB. Objeto: 
contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços eventuais e futuros de 
reforma, melhorias, manutenção e ampliação de diversas edificações da Secretaria da 
Educação Básica da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, com o fornecimento de material, 
mão de obra, deslocamentos, ferramental e instrumental técnico adequado, considerando o 
percentual de desconto sobre as tabelas atualizadas da (SEINFRA) e (SINAPI), desoneradas, 
que se encontram disponíveis nos sites (www.seinfra.ce.gov.br) e (www.caixa.gov.br) 
respectivamente. Tipo: maior percentual de desconto (sobre as tabelas atualizadas da 
SEINFRA e SINAPI). Regime de Execução: Indireta. A Comissão Permanente de Licitação 
deste Município comunica aos interessados que no dia 07 de março de 2022, a partir das 
08h:00m. (horário local), na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, 
estará recebendo os envelopes de "Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores informações 
ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 
12h:00m e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales 
Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Granjeiro - Aviso de Licitação - Processo 
Licitatório Nº 2022.02.02.1 - Tomada de Preços. A Comissão de Licitações da Câmara 
Municipal de Granjeiro/CE, torna público para conhecimento de todos que no dia 03 de Março de 
2022, às 08h:00min horas estará recebendo Envelopes de Proposta de Preços e Habilitação 
para a licitação cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados na 
assessoria e consultoria no acompanhamento dos documentos combrobatórios de despesas, 
junto a Câmara Municipal de Granjeiro/CE. Maiores informações poderão ser obtidas na 
Câmara Municipal das 08h00min às 12h00min horas. Granjeiro/CE, 10 de Fevereiro de 2022. 
Damião Luiz Bento Filho.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Granjeiro - Aviso de Licitação - Processo 
Licitatório Nº 2022.02.02.2 - Tomada de Preços. A Comissão de Licitações da Câmara 
Municipal de Granjeiro/CE, torna público para conhecimento de todos que no dia 03 de Março de 
2022, às 10h:00min horas estará recebendo Envelopes de Proposta de Preços e Habilitação 
para a licitação cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados na 
assessoria e consultoria para acompanhamento da execução financeira, bem como a 
consultoria na análise de documentos emanados do poder executivo, junto a Câmara Municipal 
de Granjeiro/CE. Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal das 08h00min 
às 12h00min horas. Granjeiro/CE, 15 de Fevereiro de 2022. Damião Luiz Bento Filho.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Milhã – Extrato de Edital. A Câmara Municipal de 
Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação na 
Modalidade Tomada de Preços, autuada sob o nº 002/2022-CMM, cujo objeto é a Contração de 
prestação de serviços em retransmissão das sessões da Câmara,  publicidade em portal de 
notícias e divulgação em programas de rádio local das sessões e ações realizadas, junto a 
Câmara Municipal de Milhã-CE, tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para o dia 03 de 
março de 2022, às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Mais informações 
pelo e-mail: cmm.camaramilha@gmail.com. Milhã - CE, 16 de fevereiro de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 28 
de Fevereiro de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão 
Eletrônico, para Registro de Preços, menor preço, N° 015/22-PE-SDA, o edital poderá ser 
adquirido nos endereços: www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto:  
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de grade aradora 14 discos, para 
atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Município de Ipueiras – 
CE. Telefone para contato/informações (88) 3685-1879, das 07hs00min às 11hs00min e de 
13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 15 de Fevereiro de 2022. Cecília Gabriely Soares 
Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público 
que no próximo dia 04 de março de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade 
Tomada de Preços Nº GM-TP001/22, cujo objeto é a contratação de empresa para os serviços 
especializados de engenharia e arquitetura, conforme especificações constantes do anexo I, 
para atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Itaiçaba/CE. O 
edital completo poderá ser adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, 
no horário de atendimento ao público, e nos sites: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e ainda 
https://www.itaicaba.ce.gov.br/. Itaiçaba/CE, 15/02/2022. Joéliton Oliveira Fulgêncio - 
Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso Prosseguimento Abertura da 

Proposta de Preços – Tomada de Preços Nº. 2022.11.001 TP. O Presidente da Comissão de 

Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos 

interessados que, dará prosseguimento com abertura da Proposta de Preços, no próximo dia 17 de 

fevereiro de 2022, às 09h00min, na Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Centro – Itaitinga – Ceará, cujo 

objeto é a contratação de empresa para Construção de um Estádio de Futebol no Bairro Gereraú 

Município de Itaitinga/CE., conforme PT 1045300-54. Francisco Arnaldo Brasileiro - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – 

Concorrência Pública Nº 2022.02.08.01-CP. A Presidente da Comissão de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Jaguaruana, torna público, para conhecimento dos interessados que, no 

próximo dia 22 de março de 2022, às 14:00h, estará realizando licitação de Concorrência 

Pública objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos no Município de Jaguaruana/CE. 15 de 

fevereiro de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.02.08.02 - TP. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de 
Jaguaruana-Ceará torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 22 
de março de 2022, às 08h30mn, na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de 
Jaguaruana, localizada na Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, 
estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo “Técnica e Preço” cujo objeto 
é a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria 
jurídica/administrativa às Secretarias Municipais do Município, além da mesma prestação de 
serviços em caráter complementar a Procuradoria Geral do Município. Maiores informações 
podem ser obtidas através do telefone (88) 3418.1288. Jaguaruana/CE, 15 de fevereiro de 
2022. A Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Tomada de 

Preços Nº 2022.02.11.01-TP. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Jaguaruana, torna público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 04 de 

março de 2022, às 08h30mn, estará realizando licitação de Tomada de Preços para a 

contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo c/ 

rejuntamento de diversas ruas no Município de Jaguaruana-CE. 15 de fevereiro de 2022. 

Teresa Layana Barreto Coelho – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 

público que a partir das 09:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2022, estará divulgando o 

resultado das amostras e dará prosseguimento ao Pregão Eletrônico N° 00.026/2021, cujo 

objeto é Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e 

limpeza para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Novo 

Oriente/CE, tudo conforme especificações em anexo. Novo Oriente, 16.02.2022. Paulo Sergio 

Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, com sede na Praça 
Anastácio Maia, Nº 40 – Centro – Orós-CE, comunica aos interessados que no dia 03 de março 
de 2022, 09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.02.15.01-
SRP. Objeto: Registro de Preços destinado à contratação da prestação de serviços de 
manutenção preventiva/corretiva em veículos/ maquinas e motocicletas, de diversas marcas, 
com fornecimento de peças e acessórios genuínos, para suprir as necessidades da frota das 
diversas Unidades Administrativas do Município de Orós/CE, conforme descrição constante do 
anexo I deste edital. O edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da data 
desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00h às 12:00h, ou pelos os sites: 
www.bll.org.br, ou pelo o Portal das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/. 
Orós/CE, 15 de fevereiro de 2022. José Kleriston Medeiros Monte Júnior – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato do Termo Aditivo. A Secretaria de 
Obras, Transportes e Urbanismo do Município de Orós/CE, torna público o Extrato do Quarto 
Aditivo ao Contrato nº 2021.01.19.01, decorrente do processo licitatório na modalidade Tomada 
de Preço Nº. 2021.01.19.01, cujo objeto é a pavimentação asfáltica de vias urbanas no 
M u n i c í p i o  d e  O r ó s / C E ,  d e  a c o r d o  c o m  o  C o n t r a t o  d e  R e p a s s e  N º 
878358/2018/MCIDADES/CAIXA, tudo conforme especificações do anexo I. Contratante: 
Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo. Contratado(a): constram Construções e Aluguel 
de Máquinas LTDA- CNPJ sob o nº 72.432.727/0001-59. Valor - O objeto contratual pertinente à 
Tomada de Preço Nº. 2021.01.19.01, através do presente termo aditivo, teve os seus valores 
acréscimo passando a ter os seguintes valores, conforme: R$ 1.295.514,43 (hum milhão 
duzentos e noventa e cinco mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e três centavos), para R$ 
1.295.514,47 (hum milhão duzentos e noventa e cinco mil quinhentos e quatorze reais e 
quarenta e sete centavos), gerando uma diferença de R$ 00,04 (quatro centavos), perfazendo 
um percentual de aproximadamente 00,01%, conforme plantaforma+brasil. Assina pelo(a) 
Contratado(a): Hercília de Souza Oliveira Araújo. Assina pela Contratante: Gemar Moreno da 
Silva. Orós/Ce, 15 de fevereiro de 2022 - Ordenador de Despesas da Secretaria de Obras, 
Urbanismo e Transporte.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Extrato de Contrato Nº 
2022/02.11.01. Contratante: Secretaria de Educação. Contratado: Ferreira e Luna Comércio e 
Serviços LTDA, CNPJ/MF nº 32.043.610/0001-69. Objeto: aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios destinados aos Programas da Merenda Escolar PNAE, de interesse da Secretaria 
Municipal de Educação de Penaforte/CE. Dotação Orçamentária: nº 1301.12.361.0018.2.033; 
1301.12.365.0015.2.039 – Natureza da Despesa 33.90.30.00. Modalidade: Pregão Eletrônico 
nº PE005/2022-SEDUC. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 – Lei Federal nº 
10.520/02 Dec. 10.024/19.  Valor R$ 329.586,00 (trezentos e vinte e nove mil quinhentos e 
oitenta e seis reais). Prazos: 11/02/2022 à 31/12/2022. Foro: Comarca de Penaforte-CE. 
Signatários: Mirtane de Cássia Jorge Pereira, portador(a) do CPF nº 779.572.703-44 - 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação; Cícero Samuel de Sousa Luna, portador 
(a) do CPF/MF nº 021.872.613-95. Penaforte-CE, 11 de fevereiro de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Resultado de Habilitação. O 
Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 
2022.01.25.04-TP-ADM, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para construção 
de uma praça incluindo skate park, caramanchão, quiosque arquibancada e serviços 
complementares no Conjunto Cohab Município de Pentecoste. Empresa Inabilitada: 01 – 
Construtora Cebave EIRELI. Foram Habilitadas para fase subsequente do procedimento 
licitatório as empresas: 01- Construtora e Imobiliária Brilhante LTDA, 02- Carvalho Construções 
Serviços e Locações EIRELI, 03- Aguia Construções e Incorporações LTDA. Fica aberto o prazo 
recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. Maiores informações na Sala 
da comissão de licitações. Pentecoste (CE), 15 de fevereiro de 2022. Ivina Kagila Bezerra de 
Almeida - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Retificação. O Pregoeiro 

comunica a retificação da publicação que circulou no dia 14 de fevereiro de 2022 nos jornais 

DOE e O Estado, referente ao Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 004/2022.02, cujo 

objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de água mineral para atender 

as diversas Secretarias do Município de Tururu. Onde lê-se: aquisições de água mineral, leia-se: 

aquisições de água adicionada de sais. Os demais termos permanecem sem qualquer 

alteração. Tururu – CE, 15 de fevereiro de 2022. Vinicius do Vale Cacau - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jati - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão 
Presencial nº. PP-02.15.1/2022-CMJ. Objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de assessoria e consultoria técnica especializada para atender as necessidades 
da Câmara Municipal de Jati-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 28 de fevereiro de 2022, a partir das 
08h:00m (horário local) Rua Manoel Silva, nº. 74, Centro, Jati, 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) 3575-3059, 
das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Nayara 
de Aquino Moreira – Pregoeira Oficial da CMJ.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jati - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão 
Presencial nº. PP-02.15.2/2022-CMJ. Objeto: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de digitalização de documentos incluindo a preparação, o escaneamento, 
o tratamento das imagens e o armazenamento eletrônico, com fornecimento de equipamentos e 
softwares, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Jati-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 28 de 
fevereiro de 2022, a partir das 14h:00m (horário local) Rua Manoel Silva, nº. 74, Centro, Jati, 
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) 3575-3059, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço eletrônico: 
www.tce.ce.gov.br. Nayara de Aquino Moreira – Pregoeira Oficial da CMJ.

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° 27360 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO SOARES RODRIGUES e CECILIA DE SOUZA BANDEIRA;
Edital n° 27361 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THALES WELLINGTON MENEZES FERREIRA e NATHÁLIA PINHEIRO RODRIGUES;
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, 15 de Fevereiro de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30502 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIEGO ROCHA SILVA e HELOISA RODRIGUES DA SILVA;
Edital n° 30505 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
KELLY DAYANE DA SILVA BERNARDO e JANETE SILVA DO NASCIMENTO;
Edital n° 30504 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO CRISTIANO DO NASCIMENTO JÚNIOR e JULIA DOS SANTOS 
FERNANDES DA SILVA;
Edital n° 30503 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ÁLVARO JORGE DE MELO JÚNIOR e BÁRBARA PONTES RODRIGUES;
Edital n° 30506 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ EUDES CARNEIRO JUNIOR e VANESSA DE SOUZA RODRIGUES;
Edital n° 30507 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO MAURO PINHEIRO ALVES DA JUSTA e MÁRCIA LIDIANE BARRETO 
MARTINS.

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, 15 de fevereiro de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

PARA ANUNCIAR, LIGUE:

3033.7500
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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° 18145 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDSON CASTRO DE SOUSA e NIKELY FERREIRA LIMA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 15/02/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

JOSÉ CARLOS PESSOA DE PAULA 
(CPF: 050.181.963-00) 

Torna público que requereu à Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a  
Regularização da Licença Simplificada-, referente às atividades de Plantio de Cajuei-
ro na  Fazenda denominada Bom Futuro, S/N, Bairro Zona Rural, no município de 
Acaraú – Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e 
instruções de  licenciamento da SEMMA.

C A R T Ó R I O   C A V A L C A N T I   F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua , 160 - Parangaba

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41316 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE MARIANO GOMES e MILENA TEIXEIRA DE ANDRADE;
Edital n° 41291 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS FERNANDO MANIN e GABRIELE SARA DA SILVA ALMEIDA;
Edital n° 41315 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO SERGIO SILVA LUCIO e ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA;
Edital n° 41311 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOBERT DE IDAIRA CAVALCANTE BRAGA e ANGELITA DA SILVA SOUSA;
Edital n° 41318 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ENILSON DE SOUSA SOARES e ANA MARIA DE MORAIS VIEIRA;
Edital n° 41299 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE CLAUDIO ROCHA FERREIRA NETO e MARIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA;
Edital n° 41310 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO MOTA DE SOUSA ROCHA e THAYNÁ SOUZA SILVA COELHO;
Edital n° 41298 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE SERGIO VIDAL DA SILVA e ANTONIA VALDENE BARBOSA DE SOUSA;
Edital n° 41317 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO ANDERSON FEITOSA RIBEIRO e KIMBERLY TORRES CAVALCANTE;
Edital n° 41314 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSEFA RODRIGUES DE SOUSA e NATALIA LEMOS DOS SANTOS;
Edital n° 41319 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WELBER DE GOES GUERRA SOBRINHO e MARIA VALESCA DE OLIVEIRA;
Edital n° 41308 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JURAILSOM GOMES PAIXAO e SABRINA SILVA LIMA;
Edital n° 41306 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ISRAEL SOLIANDERSON LIMA DOS SANTOS e RAQUEL ELLEN DA COSTA LIMA;
Edital n° 41320 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO TÁCYTO QUEIROZ RABELO e CAROLINA BARROS ARRUDA;
Edital n° 41307 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MILTON PINHEIRO DOS SANTOS e ELIZANGELA SOARES MACIEL LOPES;
Edital n° 41293 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WELLINGTON DA SILVA LIMA e CLARA QUEIROZ RIBEIRO;
Edital n° 41300 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO LUCAS DA SILVA BATISTA e YARA PAULO SILVA;
Edital n° 41301 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL DA SILVA GOMES e MIRLENE SILVINO DE SOUSA;
Edital n° 41305 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO VICTOR RODRIGUES DO NASCIMENTO e REBECA ABREU SILVA;
Edital n° 41302 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO MARTINS DA SILVA e ELDENIR DE MELO ALBUQUERQUE;
Edital n° 41292 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE EVANGELISTA MONTEIRO e ANGELA CANDIDA NASCIMENTO;
Edital n° 41295 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE JUSTINO DA CRUZ e FRANCINETE DE OLIVEIRA;
Edital n° 41303 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS WATILA ANDRE CAVALCANTE e BARBARA SAMANTA CAETANO MOURÃO;
Edital n° 41294 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WILSON DOS ANJOS MILHOMENS e FRANCISCA JACQUELINE LOPES DE LIMA;
Edital n° 41304 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE ANDRE DE OLIVEIRA e ANA CLAUDIA CUNHA DE LIMA;
Edital n° 41296 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONAS PINTO RODRIGUES e THAMIRES DA SILVA SALES;
Edital n° 41297 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIO ROBERTO DE MELO SOUSA e MARCELA ALVES DA SILVA;
Edital n° 41312 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JUAN CARLOS MORAIS BRITO e DAYANA LOURDES OLIVEIRA DA SILVA;
Edital n° 41309 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WILLIAM SOUSA DA SILVA e MARIA JOSE DE SOUSA COSTA;
Edital n° 41313 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO OLIVEIRA LIMA e BENEDITA ANDREZA FREIRE DE LIMA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 15 de fevereiro de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

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

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

O Governo editou uma nova MP para autorizar a venda 
direta de etanol de produtores para postos de gasolina. O 
Executivo já tinha tomado a iniciativa por meio de MP, mas 
a proposta foi modificada pelo Congresso e acabou sendo 
alvo de vetos de Bolsonaro. A MP 1.063/2021 (de agosto 
do ano passado) previa a venda direta dos produtores para 
os postos, mas os parlamentares alteraram um trecho para 
estender a medida às cooperativas –que já tinham direito 
à redução de PIS/Cofins em suas operações. O Congresso 
aprovou o texto em dezembro.

O Ministério da Economia pediu que o presidente vetas-
se o trecho alterado, dizendo que seria criada, nas vendas 
de etanol, uma renúncia para as cooperativas sem previ-
são orçamentária -o que violaria a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Além disso, a pasta interpretou que o texto geraria 
uma distorção concorrencial em favor das cooperativas. 
O presidente sancionou o texto com os vetos em janeiro, 
criando a lei 14.292/2022. Com os vetos, os principais artigos 
da lei ficaram de fora. A MP publicada ontem, no Diário Ofi-
cial da União, volta a prever a venda direta e, contrariamente 
ao veto anterior, estende a medida às cooperativas. Desta vez, 
no entanto, estabelece alíquotas a serem cobradas delas nas 
operações. "O conjunto de medidas implementadas não traz 
impacto fiscal, pois não enseja renúncia tributária na cadeia de 
produção e de comercialização de etanol", afirma o Governo.

Etanol: Nova MP libera venda direta

Esquecimento. O Banco Central informou que, até as 12h dessa terça-feira (15), quase 17 milhões de 
pessoas físicas e jurídicas que têm dinheiro esquecido em bancos ainda não haviam consultado o sistema do 
governo para checar a informação. A estimativa do BC é de que haja R$ 8 bilhões a serem devolvidos.

O crescimento 
já era esperado 
devido à baixa 

base de compa-
ração causada 
pela pandemia 
e ao avanço da 

vacinação contra 
a Covid-19

Frustração
Das quase 60 milhões 

de consultas por dinheiro 
"esquecido" em bancos 
realizadas em pouco mais 
de um dia desde a volta do 
SVR (Sistema Valores a Re-
ceber), 81,2% não têm sal-
do a receber, diz o BC. Até 
ontem, foram registradas 
mais de 59 milhões de con-
sultas referentes a contas de 
pessoas físicas. Desse total, 
47,8 milhões de CPFs não 
possuem valores a receber. 
De 1,1 milhão de contas 
de pessoas jurídicas consul-
tadas, 935 mil de CNPJs 
também não possuem 
saldo a ser resgatado.

Por outro lado...
Os herdeiros de con-

tribuintes que morreram 
também vão poder resgatar 
valores esquecidos em ban-
cos pelo trabalhador que 
faleceu, segundo o BC. Ao 
todo, 26 milhões de CPFs 
e 1,9 milhão de CNPJs têm 
R$ 8 bilhões a receber a 
partir de março. Em nota, 
o Banco Central informou 
que divulgará em breve os 
procedimentos para quem 
tem valores a receber por 
terceiros legalmente auto-
rizados (procurador, tutor, 
curador, herdeiro, inventa-
riante ou responsável por 
menor não emancipado).

Preço de ocasião
O preço estipulado pelo 

Governo para a venda da 
Eletrobras, de cerca de 
US$ 10 bilhões, chega a 
ser até 15 vezes inferior a 
semelhantes estrangeiras, 
apesar de venderem no 
mercado o mesmo produto, 
segundo o Instituto de 
Desenvolvimento Estra-
tégico do Setor Elétrico 
(Ilumina) com números da 
empresa alemã de dados 
Statista. A Eletrobras tem 
50 GW de capacidade de 
geração, 12,5 mil funcio-
nários e atende uma área 
equivalente a mais de 40 
Flóridas, diz o instituto.

Metrofor
O edital do concurso 

público do Metrofor deve 
sair no início do próximo 
mês de março. Segundo 
anunciou, ontem, o go-
vernador Camilo Santana, 
a previsão é que o edital 
saia dia 4 de março, com 
150 vagas para várias 
especialidades. Dentre os 
cargos a serem ofertados, 
estarão operação do servi-
ço, segurança do trabalho, 
contador, advogado, enge-
nheiro mecânico, engenhei-
ro eletricista, segundo o 
Metrofor. A Uece, que vai 
realizar o concurso, está 
trabalhando no edital.

Inflação: Lado mais fraco paga em dobro
A inflação sentida pelos brasileiros mais pobres 
foi equivalente a quase o dobro da verificada 
entre os mais ricos no começo de 2022, segundo 
o Ipea. Em janeiro, o avanço dos preços atingiu 
0,63% para as famílias com renda considera-
da muito baixa. Enquanto isso, as famílias com 
renda alta tiveram inflação de 0,34% em igual pe-
ríodo, diz o instituto. Conforme o Ipea, a alta entre 
os mais pobres foi influenciada, especialmente, 
pela carestia de alimentação e bebidas. O seg-
mento respondeu por quase metade da inflação 
do grupo com menos recursos (0,31%).

Dólar fecha em menor valor desde setembro
O dólar encerrou 
em queda de 0,72%, 
ontem, cotado a R$ 
5,18 na venda. Essa 
é a primeira vez no 
ano em que a moe-
da fica abaixo de R$ 
5,20. A última vez 

em que o dólar registrou esse preço foi 3 de setembro 
de 2021. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de 
Valores brasileira (B3), fechou o dia em alta de 0,82%, 
aos 114.828,18 pontos - assim, a diferença semanal foi 
positiva em 1,11% e, a anual, em 9,55%.

O processo de privatiza-
ção da Eletrobras pode ter 
erro de R$ 34 bilhões no 
valor da outorga que deve-
rá ser paga ao Tesouro Na-
cional. A revelação foi feita 
pelo ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
Vital do Rêgo, nessa terça-
-feira (15/02).

Após a adequação solici-

tada pelo ministro, a outor-
ga subiria dos atuais R$ 23,2 
bilhões para R$ 57,2 bilhões. 
Enquanto isso, os repasses 
para a Conta de Desenvol-
vimento Energético, que se-
rão usados para amortecer o 
impacto da descotização das 
usinas sobre a conta de luz, 
passaria de R$ 30 bilhões 
para R$ 63,7 bilhões.

O montante atualizado 
considera um valor mais 
alto, de R$ 246,79 MW/h, 
para a energia que será gera-
da pelas usinas hidrelétricas 
da estatal ao longo dos pró-
ximos anos. 

Ao se manifestar, o Mi-
nistério de Minas e Energia 
(MME) disse que “não exis-
te no Brasil um mercado de 

potência em que os agentes 
geradores vendam esse ‘ser-
viço’ e aufiram receitas por 
isso”. No voto, o ministro 
se manifestou pela paralisa-
ção do julgamento e que os 
autos sejam devolvidos ao 
MME para atualização dos 
cálculos referentes ao valor 
agregado dos contratos de 
geração da Eletrobras.

TCU revela que privatização da
Eletrobras tem erro de R$ 34 bilhões

O Produto Interno Bruto 
(PIB) cresceu 4,7% no Bra-
sil em 2021. A projeção é do 
Monitor do PIB do Institu-
to Brasileiro 
de Economia 
da Funda-
ção Getulio 
Vargas (FGV 
Ibre), divul-
gada nessa 
t e r ç a - f e i r a 
(15/02). Com 
o resultado, 
a atividade 
compensa a 
perda de 3,9% 
registrada em 
2020, ano ini-
cial da pan-
demia de co-
vid-19.

Segundo o FGV Ibre, o 
aumento do PIB foi puxado 
pelo setor de serviços, o prin-
cipal segmento que avançou 

4,7% estimulado pela vacina-
ção contra a covid-19, além 
de outros segmentos, como 
agropecuária (0,6%) e indús-

tria (4,4%).
Segundo o 

coordenador 
do estudo, 
Claudio Con-
sidera, “a eco-
nomia brasi-
leira em 2021 
c o m p e n s o u 
a queda de 
2020, cres-
cendo 4,7%, 
graças, prin-
c ipa lmente , 
ao crescimen-
to do setor de 
serviços em 
virtude da 

vacinação. Todos os com-
ponentes, tanto da oferta 
como da demanda, apresen-
taram crescimento”, afirmou.

Pela ótica da demanda, 
o consumo das famílias 
subiu 3,4% em 2021. O 
crescimento já era espera-
do devido à baixa base de 
comparação causada pela 
pandemia e ao avanço da 
vacinação contra a Co-
vid-19, diz o estudo. Já os 
investimentos produtivos 
na economia, medidos pela 
Formação Bruta de Capital 
Fixo, avançaram 16,7% em 
comparação a 2020. Além 
disso, a exportação subiu 
5,4% no ano passado, e a 
importação, 6,7%.

O Monitor do PIB bus-
ca antecipar o ritmo da 
atividade econômica no 
Brasil mês a mês. O resul-
tado oficial do PIB é cal-
culado a cada três meses 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). A próxima divul-

gação do IBGE, referente 
a 2021, está agendada para 
março.

Em valores correntes, 
o FGV Ibre estimou que 
o PIB de 2021 alcançou a 
cifra de R$ 8,684 trilhões. 
O indicador de 2021, con-
tudo, ainda é inferior aos 
do período de 2013 e 2014, 
antes da recessão que der-
rubou a economia em 2015 
e 2016, pondera o levanta-
mento.

Na análise trimestral, 
o monitor do PIB indi-
cou crescimento de 0,7% 
no quarto trimestre, ante 
o terceiro. Em relação ao 
quarto trimestre de 2020, 
o avanço foi de 1,9%. Na 
análise mensal, o PIB teve 
alta de 0,8% em dezembro, 
frente a novembro. Na com-
paração com igual mês de 
2020, a elevação foi de 3%.

FGV: PIB brasileiro tem 
crescimento de 4,7% em 2021
A projeção da FGV leva em consideração segmentos como serviços e 
indústrias que puxam o aumento do PIB incentivados pela vacinação

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE – Extrato de Resultado da Análise e Julgamento da Habilitação. 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado de julgamento de habi-
litação da Concorrência Pública Nº 2021.12.16.003-CP-INFRA, do tipo Menor Preço Percentual, cujo 
objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia elétrica para assessorar o 
município na elaboração de perícias nos cálculos dos valores de potência e consumo de energia es-
timados pela concessionária, no consumo de energia de todas as unidades consumidoras faturadas 
por medição, nos valores cobrados a título de  taxa de administração da CIP (Contribuição de Ilumina-
ção Pública), no repasse desta contribuição e na interposição e acompanhamento de procedimentos 
junto à ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), visando a correção de erros cometidos pela 
distribuidora de energia e a consequente repetição de indébitos decorrentes dos erros, de interesse 
da Secretaria de Infraestrutura do município. Inabilitada a empresa GPTEC – Gerência de Projetos e 
Tecnologia Eireli, CNPJ nº 02.356.736/0001-22, por descumprir os itens 5.4.2.4., 5.4.2.6. e 5.4.3.2. do 
edital. E, com fulcro no item 7.20.17. do instrumento convocatório e no art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93, 
abre o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação. Diante do exposto, 
o Presidente comunicou que a sessão para apresentação de nova documentação das causas da 
inabilitação, fica desde já marcada para o dia 24/02/2022, às 14h, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação. Beberibe/CE. Adson Costa Chaves.

A POLIMIX CONCRETO LTDA TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO Á  SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE  ITAITINGA – SEMAM A LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
PARA EXECUÇÃO DE BRITAGEM E/OU MOAGEM DE ROCHAS, EXCETO CALCÁRIO. LOCALIZADA 
NA AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA Nº34, PARTE B, CENTRO - MUNICIPIO ITAITINGA NO ESTADO 
DO CEARÁ. FAZENDO-SE, NÃO OBSTANTE , NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 
DA DOCUMENTAÇÃO PRÉVIA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONSTANTE NA SECRETARIA 
DO MEIO AMBIENTE DE ITAITINGA – SEMAM.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE – Extrato de Resultado da Análise e Julgamento da Habilita-
ção. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado de julgamento 
de habilitação da Tomada de Preços Nº 2021.11.22.001-TP-GAB, do tipo Menor Preço, cujo objeto: 
Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de planejamento, desenvolvi-
mento e execução de soluções de comunicação digital (Marketing Digital) junto ao município. HABI-
LITADAS as empresas: Baião De Ideias Ltda, CNPJ nº 29.847.117/0001-97, Harley Braga Simões 
ME, CNPJ nº 08.730.259/0001-08, R. B. Tomaz Produções – ME, CNPJ nº 13.898.791/0001-60 
e DKM Soluções Empresariais Eireli – EPP, CNPJ nº 22.527.999/0001-64, tendo em vista que as 
mesmas cumpriram todas as normas do edital e as da Lei Federal nº 8.666/93. INABILITADAS as 
empresas: MV Comércio e Serviços de Informática Ltda, CNPJ nº 36.300.683/0001-40 por não 
atender ao item 6.2.3.2. do edital, Outlab Design e Comunicação Ltda, CNPJ nº 31.202.980/0001-
39 por não atender aos itens 6.2. a), 6.2.1.1., 6.2.2.3. c), 6.2.2.5., 6.2.3.1., 6.2.3.2., 6.2.4.2. e 
6.2.5.4. do edital, Partners Comunicação Integrada Ltda, CNPJ nº 03.958.504/0001-07 por não 
atender ao item 6.2.5.4. do edital, 2 Mil e 12 Comunicações, CNPJ nº 26.490.727/0001-98, por não 
atender ao item 6.2.3.3. do edital e Wesley Castro Sabino ME, CNPJ nº 14.114.798/0001-07, por 
não atender ao item 6.2.3.3. do edital. Através do presente, a Comissão Permanente de Licitação 
divulga o resultado da fase de habilitação, e abre o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, 
alínea “a” da Lei de Licitações, e coloca os autos a disposição dos interessados. Caso não haja 
interposição de recursos, os envelopes das propostas de preços serão abertos no dia 25/02/2022, 
às 09h, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Saúde, Lady 
Diana Arruda Mota, Secretária, torna público o extrato dos Contratos resultantes do Pregão Ele-
trônico nº 10.008/2021SMS. Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares, para atender as 
necessidades das Unidades Básicas de Saúde – UBS. Contrato nº 10.008/2021-10SMS - Valor 
global: R$ 97.160,00. Contratada: J&G Pharma Distribuidora de Medicamentos EIRELI, através 
de seu representante legal, o Sr. Márcio Costa Forti; Contrato nº 10.008/2021-11SMS - Valor 
global: R$ 11.120,43; Contrato nº 10.008/2021-13SMS - Valor global: R$ 71.627,80. Contratada:  
Isabelle Cavalcante Gonçalves LTDA, através de seu representante legal, a Sra. Isabelle Caval-
cante Gonçalves; Contrato nº 10.008/2021-12SMS - Valor global: R$ 145.481,76. Contratada: 
CMF Distribuidora de Medicamentos Eireli, através de seu representante legal, o Sr. Cássio Costa 
Forti; Contrato nº 10.008/2021-14SMS - Valor global: R$ 950,13. Contratada: LAMED Comércio e 
Representação LTDA, através de sua representante legal, a Sra. Rebecca Fiuza Goulart. Prazo 
de vigência dos contratos: até 31/12/2022, a partir da data das assinaturas. Data das assinaturas 
dos Contratos: 02 e 03 de fevereiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, a Sra. Lady Diana 
Arruda Mota, Secretária, torna público o extrato das Atas de Registro de Preços resultantes do 
Pregão Eletrônico nº 10.001/2022-PERP: ATA Nº 10.001/2022-A SRP – Valor global: R$ 33.271,44 
- Contratada: Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA, através de seu repre-
sentante legal, o Sr. João Pedro Sales Silveira Chacon. ATA Nº 10.001/2022-B SRP – Valor global: 
R$ 1.491.402,34 - Contratada: MEDLAR Soluções em Saúde LTDA, através de seu representante 
legal, o Sr. Ítalo Ney Bezerra Paulino. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição 
de leites especializados, produtos médicos hospitalares, produtos farmacológicos e medicamento 
manipulado, em atendimentos judiciais e administrativos.  Prazo de vigência: 12 (doze) meses con-
tados a partir de suas assinaturas. Data das assinaturas das Atas de Registro de Preço: 10/02/2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de licitação torna público que no 
próximo dia 18/02/2022 às 09h, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Francisco 
França Cambraia, n.º 265, Bairro Centro, Senador Pompeu-CE, estará abrindo as propostas de pre-
ços referentes a Tomada de Preços Nº SI-TP010/2021, contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo em diversas 
ruas nas localidades de Alferes e São Francisco, Bairro Nova Brasília e Pavãozinho e Distrito Enge-
nheiro José Lopes, através da Secretaria de Infraestrutura do município. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de licitação torna público que no 
próximo dia 17/02/2022 às 14h, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Francisco 
França Cambraia, n.º 265, Bairro Centro, Senador Pompeu-CE, estará abrindo as propostas de pre-
ços referentes a Tomada de Preços Nº SI-TP009/2021, contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo em diversas 
ruas nas localidades de casas populares e Distrito de São Joaquim, através da Secretaria de Infraes-
trutura do município. José Higo dos Reis Rocha.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Revogação - Pregão Eletrônico 
n° 22.06.02/PE. A Secretaria de Educação Básica da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica 
aos interessados que a licitação, na modalidade Pregão Eletrônico n° 22.06.02/PE, cujo objeto 
é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de fardamento escolar, kits 
escolares e mochilas destinados aos alunos da Rede Pública de Ensino, através da Secretaria 
de Educação Básica do Município de Itapipoca-CE, foi REVOGADA, por razões de interesse 
público, conforme Art. 49 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações. Itapipoca/CE, 15 de fevereiro 
de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa - Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE URUOCA - Extrato Ata de Registro de Preços - Ata 
de Registro de Preços Nº 0011611.2021, Pregão Eletrônico Nº 0011611.2021- SRP Órgão 
Gestor: Secretaria Municipal de Saúde (CNPJ: 11.423.060/0001-33). Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR SISTEMA ON-LINE, VIA 
CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUOCA/
CE. Empresa detentora: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI- 
CNPJ: 25.165.749/0001-10. Valor da ata R$: 4.373.706,48. Taxa de administração: (-5,77%)/ 
Validade da ata: 12 (doze) meses – 15/02/2022 a 15/02/2023.  Informações: pmulicitacao@
hotmail.com. Maria Clara de Lima Saraiva - Gestora da Ata de Registro de Preço

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do 
Pregão Eletrônico nº 009/2022-PE, cujo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICIDADE LEGAL EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - D.O.E  DE INTERESSE DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA-CE. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 16/02/2022 as 
08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 28/02/2022, as 08h00mim; data de abertura 
das propostas: 28/02/2022, às 08h10; início de disputa de preços: 28/02/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; 
www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 15 de 
fevereiro de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do 
Pregão Eletrônico nº 007/2022-PE, cujo objeto: Aquisição de Material de Expediente 
(Gráfico) para manutenção das atividades das Secretarias municipais, exercício 2022. 
O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das 
propostas: 16/02/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 01/03/2022, 
as 08h00mim; data de abertura das propostas: 01/03/2022, às 08h10; início de 
disputa de preços: 01/03/2022, às 09h00min, horário de Brasília, o edital se encontra 
na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; 
http://www.jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 15 de fevereiro de 2022 - 
Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - AVISO DE 
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – O Pregoeiro Oficial deste Município torna publico o ADIAMENTO 
do Pregão Eletrônico n° 005/2022-PE, cujo objeto é a Aquisição de material para formação de kit 
escolar, junto a secretaria de educação de Jaguaretama-CE. Cuja abertura era prevista para o dia 
18/02/2022, às 08h10min, no sítio: www.bbmnet.com.br/, onde fica agendada a Data e Hora do 
Fim de Recebimento de Propostas: 02/03/2022 às 08:00h; e Data e Hora da Abertura das 
Propostas: 02/03/2022 às 08:10:00, e início da sessão de disputa de lances para o dia 02/03/2022, 
às 09h00min. Motivo: readequação no anexo I do edital. Mais informações: Maiores informações, 
Rua Tristão Gonçalves, nº 185, Centro, Jaguaretama/CE, pelo telefone: (88) 3576-1305 ou pelo 
e-mail: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama – Ceará, 15 de Fevereiro de 2022 - 
Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

PARE E COMPRE CENTROS COMERCIAIS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Torna público que Requereu ao Instituto do Meio Ambiente do município de Caucaia - IMAC a Renovação 
da Licença de Instalação 87/2020, para implantação de Condomínio Galpões Comerciais Atacadistas 
e Estocagem de Materiais não Perigosos, localizado na Rodovia BR 222, Km 21, N0 38, Boqueirão do 
Arara, município de Caucaia/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento do IMAC.

FERRARI NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI
Torna público que Requereu ao Instituto do Meio Ambiente do município de Caucaia - IMAC a Renovação 
da Licença de Instalação 101/2020, para implantação de Galpões Comerciais na Fazenda São Carlos SN, 
distrito de Capuan, Zona de Uso Comercial UTP 10 do município de Caucaia/CE. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

A EMPRESA LIT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU AO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, A 
LAU PARA EXERCER A ATIVIDADE DE ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA, NO MUNICÍPIO DE 
CAUCAIA NO ENDEREÇO ROD BR-222, KM 08, Nº 2590, BAIRRO PARQUE SOLEDADE, 
CAUCAIA-CE, CEP: 61.603-010. FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊN-
CIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DO IMAC.

JOSÉ ANDERSON CISNE
CPF: 168.874.173-91

Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Ambiental (LP, LI, LU) para ampliação de uma Residência Unifamiliar, no Condomínio 
Alphaville Fortaleza  Av. Litorânea 2040, Quadra F1 LT 11, Cararu Eusébio - CE. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licen-
ciamento da  AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 B
73

6-
30

68
-A

9A
3-

04
58

.



FOTO CESAR GRECO/PALMEIRAS

Palmeiras terá a sua primeira partida após a derrota na final do mundial, na noite de hoje contra a Ferroviária

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022

Contratação. O Grêmio anunciou no início da noite desta segunda-feira (14) que Roger Machado é o novo técnico da 
equipe. A informação foi divulgada horas após o Tricolor demitir Vagner Mancini. Roger, que teve passagem anterior no 
comando do Grêmio (com 52 vitórias, 22 empates e 27 derrotas), acertou com a equipe gaúcha até o final da temporada.ESPORTES

 Em um esforço para rea-
lizar a vontade do técnico 
Abel Ferreira, que tem feito 
declarações pouco assertivas 
sobre seu futuro no Palmei-
ras, a diretoria alviverde de-
cidiu retomar sua busca por 
um centroavante no merca-
do da bola.

O português não faz ques-
tão alguma de esconder que 
quer um camisa 9 que faça 
a diferença em campo. Pelo 
contrário: ele tem batido 
nesta tecla há muito tempo, 
interna ou externamente. E 
isso até independe de Luiz 
Adriano já ter ido embora e 
de Deyverson estar ou não 
fora dos planos.

No time construído para 
o Mundial, Rony voltou a ser 
escalado nessa função, mas 
Abel entende que essa não é 
a solução. Para constar, na fi-
nal contra o Chelsea, o veloz 
camisa 10 palmeirense, in-
clusive, jogou bem distante 
da área, praticamente como 
um lateral direito.

Então, agora pensando no 
desenrolar da temporada, 
um nome que deve voltar à 
tona é o do argentino Taty 
Castellanos, do New York 
City, da MLS. O centroavan-
te foi o principal alvo do Pal-
meiras já antes do embarque 
para os Emirados Árabes, 
mas a negociação esbarrou 
na questão financeira.

No entanto, com a janela 
europeia fechada, não res-
tam muitas opções para ne-

gociar o jogador, e o grupo 
City -que gere a equipe ame-
ricana e tem boa relação com 
o Palmeiras- pode diminuir 
a pedida. O fracasso nas ne-
gociações por Castellanos e 
Lucas Alario, do Bayer Le-
verkusen (ALE), deixaram o 
técnico português frustrado.

Abel não teve o centroa-
vante que tanto queria antes 
da competição mais impor-
tante que poderia disputar. 
Faltou poder de fogo contra o 
Chelsea, na tentativa de bus-
car o gol nas chances de con-
tra-ataque criadas, especial-
mente no primeiro tempo.

O Palmeiras sabe que Abel 
Ferreira está avaliando se se-

guirá ou não no comando 
alviverde. Com total apoio 
da diretoria e do torcedor, 
o português pesa na balança 
a saudade da família e tudo 
que envolve o futebol brasi-
leiro: calendário apertado, 
excesso de viagens, convo-
cações e imprensa. O clube 
tentou estender o vínculo do 
comandante recentemente, 
mas ele rejeitou. A proposta 
segue valendo e, se depen-
desse da diretoria alviverde, 
o português ficaria por mui-
to mais tempo na Academia.

A decisão, por ora, per-
tence somente a Abel, e aten-
der aos desejos do treinador 
é o que o Palmeiras pode fa-

zer de melhor para mantê-lo. 
Desde a volta do Mundial, o 
treinador comandou apenas 
um treino, nesta terça-feira 
(15), dia de reapresentação 
do elenco alviverde e véspera 
da partida contra a Ferroviá-
ria, com apito inicial marca-
do para às 19h desta quarta 
(16), pela sétima rodada do 
Campeonato Paulista.

Ainda sem novidades à 
disposição, o treinador terá 
a seguinte equipe caso repi-
ta a formação que foi titular 
contra o Chelsea: Weverton; 
Marcos Rocha, Luan, Gustavo 
Gómez e Piquerez; Danilo, 
Zé Rafael, Gustavo Scarpa e 
Raphael Veiga; Dudu e Rony.

NÃO APARECEM Nunca é tarde lembrar que Sérgio Pa-
pilin é o homem que sabe onde as andorinhas dormem. trabalha 
em silêncio e não gosta de aparecer. Meu abraço a figura tão 
correta e um beijo na Liana que é a psicóloga do time.

BELFORT NETO Como craque de futsal ele brilhou no Brasil e 
na Espanha. Belfort Neto é uma figura querida em nossa sociedade.

Paulo Oliveira

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Por onde andei no final de semana que passou o assun-
to era um só. A saída do Paulo Oliveira do Sistema Verdes 
Mares de comunicação. Eu não sei os motivos, só sei que 
sua passagem pelo SVM foi marcada por sucessivos re-
cordes de audiência. Ele era o mais ouvido e o mais visto 
porque sempre falou o que o povão gosta de ouvir. Paulo 
Oliveira tem carisma e sob se comunicar como poucos. 
Em breve ele anunciará seu novo pouso. Esperem.

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

Mauro Jander
No tópico de ontem sobre o Mauro Jander faltou ser 

dito que ele também foi um grande tenista. Seus confron-
tos com o Rheno Figueiredo eram emocionantes.

Publicidade
Eu acompanho o que se passa na nosa mídia, não só 

nas notícias, mas na publicidade também. E eu confesso 
que jamais vi uma publicidade tão moderna e tão criativa 
como a que temos hoje. Nossas agências de publicidade 
dão seu recado de maneira mais positiva possível. Nota 10 
para todas elas.

Palanque do pecém
Na solenidade do Pecém o palanque estava lotado de 

notáveis homens públicos. Camilo Santana, Tasso Jereis-
sati, Ciro Gomes, Cid Gomes e muitos prefeitos. Todos 
usando máscaras.

Clube da Garotada
Os frutos estão sendo colhidos dia a dia. O Fortaleza ines-

tiu na criança e sua torcida é hoje uma das maiores do país.

Por tudo na vida
Na dúvida não ultrapasse. Se vai dirigir não beba.

Sonhos
Joguei dois reais e ganhei 5 mil e uma moto. Loteria dos 

Santos é o caminho.

Sérgio Braga
Ele mantém seu espaço cultural na Rua Dom Joaquim 

bem ao lado do Flórida Bar e continua recebendo nome 
que fizeram e fazem sucesso nas cidade. Quem sempre ali 
comparece é o ex-governador Lúcio Alcântara um homem 
público do maior valor moral. A propósito de Lúcio Al-
cântara ele não esteve presente a solenidade do Pecém. ou 
não quis ir, ou não o convidaram. Lúcio foi peça impor-
tante na implementação daquele equipamento no Pecém.

Arnaldo Santos

Este competente jornalista é  diretor da 
TV Assembleia e um profissional dos 
mais respeitados. Em recente encontro 

com o Bezerrinha foi lembrado o episódio 
dos mais engraçados sobre o boi, que é 
Emanoel Gurgel entou acabar. E nunca aca-
bou porque o boi é imortal.

Por permanência de Abel, Verdão 
retoma busca por atacantes 
Tentando fazer um esforço para a permanência do treinador português, o 
clube alviverde paulista retomou as buscas por atletas no ataque

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO DE 

LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.o 2022.02.25.01PP: OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE 

GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO 

OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE. TIPO DE LICITAÇÃO: 

MENOR PREÇO. A COMISSÃO DE PREGÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE NO 

DIA 03 DE MARÇO DE 2022, ÀS 09:00 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, ESTARÁ RECEBENDO OS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E 

HABILITAÇÃO. O EDITAL ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SALA DA C.P.L., 

SITUADA À RUA LÍVIO ROCHA VERAS, 549, CENTRO, BARROQUINHA-CE E NO SITE DO 

TCE www.tce.ce.gov.br. COMISSÃO DE PREGÃO. 

Estado do Cará – Prefeitura Municipal de Barroquinha torna público o extrato 
do instrumento contratual. contratante: Prefeitura Municipal de Barroquinha 
- CNPJ nº 23.478597/0001-80, através da Secretaria de Educação contratada: 
D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ no. 19.698.790/0001-59. 
Fundamentação legal: lei 10.520/02, decreto federal n° 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, lei federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Modalidade da licitação: pregão eletrônico n.o 2021.12.36.01PE. Tipo: menor 
preço global. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de veículos, destinados ao transporte universitário do Município de 
Barroquinha/CE, através da Secretaria de Educação, em conformidade com as 
especificações constantes no termo de referência. No valor global do contrato: 
R$ 946.992,00 (novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e dois 
reais). Da dotação orçamentária: 0901.10.302.0038.2.064; com recursos 
diretamente arrecadados ou transferidos da PMB. Elemento de despesa: 
4.4.90.52.52; da vigência do contrato: de 12 meses. Do foro: Comarca do 
Município de Barroquinha. Data da assinatura do contrato: 31/01/2022. 
Signitarios: Arteiriana Bento da Costa -contratante David Ângelo Soares 
Maciel - contratada. Barroquinha–Ceará. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO DE 

LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.o 2022.02.25.02PP: OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVER LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET 

VIA FIBRA ÓPTICA, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 

BARROQUINHA/CE. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DE LICITAÇÃO: 

MENOR PREÇO.POR LOTE A COMISSÃO DE PREGÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS 

QUE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, ÀS 09:00 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, ESTARÁ RECEBENDO OS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E 

HABILITAÇÃO. O EDITAL ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SALA DA C.P.L., 

SITUADA À RUA LÍVIO ROCHA VERAS, 549, CENTRO, BARROQUINHA-CE E NO SITE DO 

TCE www.tce.ce.gov.br. COMISSÃO DE PREGÃO. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Administradores do Estado do Ceará – SINDAECE 
(CNPJ 09.487.158/0001-02) nos termos do art. 3º, alínea “b”, 
convoca todos os Administradores e seus associados para Assem-
bleia Extraordinária, para tratar dos seguintes assuntos: a) Pauta 
de negociação para firmação de Acordo e Convenção Coletiva de 
Trabalho. b) Autorização para que a Assembleia torne-se perma-
nente até a celebração de convocação e/ou Acordo Coletivo de 
Trabalho, conforme abaixo relacionados: O Sindicato das Empre-
sas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará – SEACEC. As-
sembleia acontecerá na Rua J da Penha, 189, Bairro Centro, CEP 
60110-120 sendo a 1º Convocação às 16:00h, ou 2º Convocação 
às 16:30h do dia 11/03/2022. Fortaleza, 16 de fevereiro de 2022. 
Adm. Clóvis Matoso Vilela Lima, Presidente.

RESECOM CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 04.401.250/0001 - 94 TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE ITAPIPOCA-IMMI, RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS MULTIFAMILIAR DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA COM UMA ÁREA DE 136.763,40m2 LOCALIZADO 
NA RUA SANTA RITA, S/N, BAIRRO JULHO II NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA, ZONA 
URBANA DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA-CE. FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS 
EXIGENCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DO IMMI.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 16/02/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

CNPJ N° 06.572.986/0001-50 CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30637 MAYCON THAYNAN DE ASSIS SILVA E MARIA EDUARDA MORAIS MOREIRA
N°30638 RENAN VIANA CHAVES MALAQUIAS DE PAULA E AMANDA VIEIRA DO AMARAL

15 DE FEVEREIRO DE 2022
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9394-ALEXSANDRO SOUSA DE MARIA E FRANCISCA NATALIA MENDES
Nº9395-FRANCISCO VALDENIO CARNEIRO SILVINO E ANTÔNIA DAIANE DE 
SOUZA ALBUQUERQUE

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 15 de Fevereiro de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS DE TÍTULOS, OFÍCIO 
DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS E DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE 
HORIZONTE/CE - RUA MARIA CONRADO DE LMA, 135 – HORIZONTE/CE – CEP: 62.880-135 – FONE: (85) 
3336-2728 - CNPJ: 02.601.428/0001-15. EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 15 (quinze) dias. PROCEDI-
MENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Nº: 0076-19.161/2022. TIPO: USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. 
MODALIDADE: EXTRAORDINÁRIA. REQUERENTE: MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA, brasileira, 
solteira, empresária, inscrita no CPF/MF nº 560.182.663-34, inscrita no RG de nº 93015013820 – SSPDS/
CE, filha de Francisco Hermes Filho e Maria Idalina Hermes de Almeida, nascida em 08/03/1976, residente e 
domiciliada na Rua Sebastião Nogueira, nº 56, Centro, Pacajus/CE. APARECIDA ILKA FREITAS RAMOS, 
Tabeliã Titular, por nomeação legal, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, 
ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
Horizonte/CE, os termos do Procedimento de Reconhecimento de Usucapião em epígrafe, sendo mais de 15 
(quinze) anos o tempo de posse alegado sobre: O IMÓVEL urbano localizado na Av. Presidente Castelo 
Branco, nº 4513 e 4517, Centro, Horizonte/CE. Com as seguintes medidas e confrontações: AO OESTE 
- (Frente) – com 7,70m, limitando-se com a Av. Presidente Castelo Branco. AO NORTE - (Lado Direi-
to) – em dois segmentos com 31,50m e 11,00m limitando-se, respectivamente, com o imóvel de posse/
ocupado por Genézio Francisco Marcos e com o imóvel de posse/ocupado por Francisco Carlos Alves 
Rebouças. AO LESTE - (Fundos) – com 9,30m limitando-se com o imóvel de posse/ocupado por Fran-
cisco Carlos Alves Rebouças. AO SUL - (Lado Esquerdo) – em três segmentos com 9,30m, 4,00m e 
34,00m limitando-se, respectivamente, com o imóvel de posse/ocupado por OLIVA Participações LTDA e 
com o imóvel de posse/ocupado por Emanuel Milson Alves. Perfazendo uma área territorial de 313,62m².  
É o presente para CITAR desde já os possíveis interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, bem como 
os cônjuges dos mesmos, se casados forem, para impugnarem o Procedimento, no prazo de 15 (quinze) 
dias, ficando desde logo, citados para todos os demais atos do procedimento, e advertidos de que não sendo 
ele impugnado, presumir-se-ão aceitos pelos mesmos como verdadeiros os fatos articulados pelos requeren-
tes na inicial. E para que não alegue ignorância, mandou expedir este, que será publicado e afixado na forma 
do Provimento nº 08/2014-CGJ/CE. Dado e passado nesta cidade de Horizonte, Estado do Ceará, aos quinze 
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (15/02/2022). Eu, Tiago Ferreira, escrevente 
autorizado, digitei. Eu, Wilton Freitas, Tabelião Substituto, o subscrevi e dou fé.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339678- Jair Freitas de Oliveira e Regiane Lucas da Silva; 
339679- Anderson Alves de Freitas e Camila Pinto Ambrosio; 
339680- Marcelo Amorim Mendes e Elen Cardoso da Cunha; 
339081- Wanderson Soares da Silva e Maria Jessica Brito  dos Santos.
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, 15 de Fevereiro  de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

Ofício Privativo de Registro de Imóveis de Caucaia-CE. Bela. Rubênia Maria Mura Fernandes - OFICIALA INTERINA. 
Monike Ellen Macedo - SUBSTITUTA. “EDITAL DE INTIMAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL” Procedimento 
Extrajudicial de Usucapião Prenotação nº 12.683  Rubênia Maria Moura Fernandes, na qualidade de Oficiala Interina do Registro 
de  Imóveis de Caucaia-CE, FAZ SABER a tantos quantos este edital virem ou dele  conhecimento tiverem, que foi prenotado nesta 
Serventia sob nº 112.683 em data de  16.06.2021, um pedido de reconhecimento do direito de propriedade através da USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL, nos termos do Art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973,  requerido GLOBAL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE 
INTERMEDIAÇÃO  IMOBILIÁRIA - EIRELE, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº  07.269.824/0001-00, estabelecida na Rua 
Tomas Rodrigues, nº 72, bairro Aldeota,  Fortaleza - CE, CEP: 60.175-080, e endereço de e-mail: solida@solida.com.br,  representada 
por sua advogada Ana Isadora Ferreira de Araújo, OAB-CE nº 41.451,  com endereço de e-mail: isadoraferreiraaraujo1995@gmail.
com, relativamente a “Um  terreno urbano de forma irregular, constituído de 18 lotes, numerados de 01 a 18,  distando 300,00m do 
vértice V1 no sentido nascente-poente para Rodovia Raimundo  Pessoa de Araújo, situado no lado par da Rua da Igreja, s/nº, 
Localidade de Taquara,  Distrito de Mirambé, neste Município de Caucaia-CE, perfazendo o terreno uma área  total de 3.292,66m² 
e perímetro de 285,97m, com a seguinte descrição: inicia-se a  descrição deste perímetro no vértice V0=0 de coordenada Este (X) 
537.523,3159m e  Norte (Y) 9.577.262,2677m, como segue: Ao Sul, frente, em 01 (um) segmento: do  vértice V0=0 segue até 
vértice V1, de coordenada UTM E = 537.494.5660m e N =  9.577.267,9970m, no ângulo interno de 86º26’41”, na extensão de 
29,32m, extremando  com a Rua da Igreja, lado par; Ao Poente, lado direito, em 01 (um) segmento: do  vértice V1 segue até o 
vértice V2, de coordenada UTM E = 537.510.0440m e N =  9.577.377,4060m, no ângulo interno de 93º13’05”, na extensão de 
110,50m,  extremando com imóvel pertencente a José Jocélio Fernandes; Ao Norte, fundos, em  01 (um) segmento: do vértice V2 
segue até o vértice V3, de coordenadas UTM E =  537.539.0411m e N = 9.577.378,3447m, no ângulo interno de 99º54’23”, na 
extensão  de 29,01m, extremando com o imóvel pertencente a João Batista de Assis Moreira; e Ao  Nascente, lado esquerdo, em 
01 (um) segmento: do vértice V3 segue até o vértice  V0=0, (início da descrição), no ângulo interno de 80°25’51”, na extensão de 
117,14m,  extremando com uma Rua Sem Denominação Oficial; fechando assim o polígono acima  descrito. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema  Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao  Meridiano Central nº 39º00’, fuso – 24, tendo como o datum SIRGAS 2000.” Tudo  conforme planta e memorial 
descritivo, elaborados pelo técnico em agrimensura  Antônio Carlos Rodrigues Lima, CFT/CRT02: RNP 93379170330, TRT nº  
BR20200832039. Assim sendo, ficam INTIMADOS terceiros eventualmente  interessados e titulares de direitos reais e de 
outros direitos em relação ao pedido  para, querendo, apresentar impugnações por escrito perante este Ofício de Registro de  
Imóveis com as razões de sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a  contar da data de publicação do presente edital, 
podendo ainda, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, que se acrescerem à decorrência do prazo do presente edital,  nos 
termos do Art.770-H, do Provimento nº 08/2014, com redação dada pelo  Provimento nº 17/2017, ambos da CGJ-CE, CIENTES de 
que a inércia implicará em  concordância, e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos  requerentes, sendo 
reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro  nos termos da Lei. Caucaia, 03 de novembro de 2021. A Oficiala 
Interina, Rubênia  Maria Moura Fernandes. 

Ofício Privativo de Registro de Imóveis de Caucaia-CE. Bela. Rubênia Maria Mura Fernandes - OFICIALA INTERINA. Monike Ellen Macedo 
- SUBSTITUTA. “EDITAL DE INTIMAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL” Procedimento Extrajudicial de Usucapião Prenotação nº 
112.682. Rubênia Maria Moura Fernandes, na qualidade de Oficiala Interina do Registro de  Imóveis de Caucaia-CE, FAZ SABER a tantos quantos este 
edital virem ou dele  conhecimento tiverem, que foi prenotado nesta Serventia sob nº 112.682 em data de  16.06.2021, um pedido de reconhecimento 
do direito de propriedade através da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, nos termos do Art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973,  requerido GLOBAL 
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO  IMOBILIÁRIA - EIRELE, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº  07.269.824/0001-00, 
estabelecida na Rua Tomas Rodrigues, nº 72, bairro Aldeota,  Fortaleza - CE, CEP: 60.175-080, e endereço de e-mail: solida@solida.com.br,  
representada por sua advogada Ana Isadora Ferreira de Araújo, OAB-CE nº 41.451,  com endereço de e-mail: isadoraferreiraaraujo1995@gmail.com, 
relativamente a “Um  terreno urbano de forma irregular, distando 339,32m do vértice V1 no sentido nascente poente para a Rodovia Raimundo Pessoa 
de Araújo, constituído por 20 lotes, numerados  de 19 a 38, situado no lado par da Rua da Igreja, s/nº, Localidade de Taquara, Distrito  de Mirambé, 
neste Município de Caucaia-CE, perfazendo o terreno uma área total de  3.703,31m² e perímetro de 303,95m, com a seguinte descrição: inicia-se 
a descrição  deste perímetro no vértice V0=0 de coordenada Este (X) 537.561,8730m e Norte (Y)  9.577.254,5840m, como segue: Ao Sul, frente, em 
01 (um) segmento: do vértice V0=0  segue até vértice V1, de coordenada UTM E = 537.533,1231m e N = 9.577.260,3133m,  no ângulo interno de 
87º27’58”, na extensão de 29,32m, extremando com a Rua da  Igreja, lado par; Ao Poente, lado direito, em 01 (um) segmento: do vértice V1 segue  
até o vértice V2, de coordenada UTM E = 537.549,0359m e N = 9.577.378,6683m, no  ângulo interno de 93º36’46”, na extensão de 119,42m, 
extremando com uma rua sem  denominação oficial; Ao Norte, fundos, em 01 (um) segmento: do vértice V2 segue até  o vértice V3, de coordenadas 
UTM E = 537.578,0330m e N = 9.577.379,6070m, no  ângulo interno de 99º30’42”, na extensão de 29,01m, extremando com o imóvel  pertencente a 
João Batista de Assis Moreira; e Ao Nascente, lado esquerdo, em 02  (dois) segmentos: o primeiro do vértice V3 segue até o vértice V4, de coordenada 
UTM  E = 537.577,1070m e N = 9.577.353,7190m, no ângulo interno de 86º05’50”, na  extensão de 25,90m, e o segundo do vértice V4 segue até o 
vértice V0=0, (início da  descrição), no ângulo interno de 173º18’44”, na extensão de 100,30m, totalizando ao  nascente 126,20m, extremando com 
imóvel pertencente à Maria da Conceição Sousa de  Assis; fechando assim o polígono acima descrito. Todas as coordenadas aqui descritas  estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas  no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39º00’, fuso 
– 24, tendo como  o datum SIRGAS 2000.” Tudo conforme planta e memorial descritivo, elaborados pelo  técnico em agrimensura Antônio Carlos 
Rodrigues Lima, CFT/CRT02: RNP  93379170330, TRT nº BR20200832048. Assim sendo, ficam INTIMADOS terceiros  eventualmente interessados 
e titulares de direitos reais e de outros direitos em  relação ao pedido para, querendo, apresentar impugnações por escrito perante este Ofício 
de Registro de Imóveis com as razões de sua discordância, no prazo de 15  (quinze) dias úteis, a contar da data de publicação do presente edital, 
podendo ainda,  manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, que se acrescerem à decorrência do prazo  do presente edital, nos termos do Art.770-H, 
do Provimento nº 08/2014, com redação  dada pelo Provimento nº 17/2017, ambos da CGJ-CE, CIENTES de que a inércia  implicará em 
concordância, e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos  alegados pelos requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o  
competente registro nos termos da Lei. Caucaia, 03 de novembro de 2021. A Oficiala  Interina, Rubênia Maria Moura Fernandes.
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Camila Marieta é artista 
cearense da vez. Canto-
ra, compositora e mul-

tiinstrumentista, ela foi semi 
finalista do The Voice Brasil 
2021, e revelou informações 
exclusivas sobre os bastidores 
do programa da TV Globo 
em entrevista para o jornal O 
ESTADO. Camila possui dois 
EPs’ lançados, (Imaginada EP 
2015), (Tropeço no Meio Fio 
2017), quatro singles, três cli-
pes oficiais e lançou também 
duas releituras de clássicos da 
música cearense “Espumas Ao 
Vento” em com mais de 300k 
de streams e “Alguém Me Dis-
se” de Evaldo Gouveia - am-
bos ganharam um webclipe. 
A cantora, que mistura o pop 
com influências nordestinas, 
já dividiu o palco com im-
portantes nomes da música 
brasileira, como Caetano 
Veloso, Zeca Baleiro, Marisa 
Monte, Gabriel o Pensador, 
Pitty, Silva, Pablo Vittar, 
Luiza Sonza, Tulipa Ruiz e 
fala sobre seu trabalho como 
influenciadora digital, sua 
apresentação no Festival 
Jazz e Blues 2022 que come-
ça nesta quarta, de seu proje-
to mensal e outros assuntos.

O ESTADO | Você come-
çou a cantar profissionalmen-
te muito jovem, aos 17 anos, 
com uma banda, na barraca 
Marulho, logo depois de ter-
minar seus estudos e ingressar 
no curso de Música do IFCE. 
E aprendeu a tocar violão com 
seu irmão? O que te fez acre-
ditar na música como meio 
devida e quais são os artistas 

que mais te influenciaram na 
época e hoje em dia?

CAMILA MARIETA | Meu 
irmão que me iniciou nos estu-
dos de violão quando eu tinha 
8 anos, a partir daí fiz alguns 
cursos e hoje já estudo sozinha. 
Meu irmão sempre me apoiou 
e sempre foi meu maior fã. Es-
tava me dizendo o tempo todo 
o quanto eu sou bonita, canto 
muito, componho e tudo muito 
bem… Se eu tivesse com baixa 
estima era só conversar com ele 
(risos). Então ele me fez acre-
ditar na música como meio de 
vida. Minha infância foi repleta 
de música gospel, mas o que eu 
mais ouvia era meu MP4 que 
ganhei no meu aniversário de 
12 anos, meu irmão colocou as 
músicas da Colbie Caillat, Avril 
Lavigne e Beyoncé, que ele dizia 
que eu tinha que me inspirar na 
Bey e na Rihanna. Mas além de 
ouvir muito gospel minha infân-
cia inteira por conta da minha 
mãe, meu pai me fazia ouvir 
Caetano todo final de semana 
quando chegava de uma festa, 
ou Chico Buarque, aquelas das 
antigas (risos). Além de muito 
Jorge Vercilo, Marisa Monte e 
Djavan que escutávamos todos 
lá em casa. Hoje em dia o que 
mais escuto e me inspiro para 
meus próximos lançamentos é 
Jorja Smith, Billie Eilish, Daniel 
Ceaser, Beyoncé e Rihanna.

OE | Como é participar 
de um reality show como o 
The Voice Brasil da TV Glo-
bo e ficar famosa no Brasil 
todo? Quais foram os maio-
res aprendizados, as maiores 
dificuldades no programa e 

conte alguma situação inu-
sitada que você passou nessa 
competição.

C. M. | Ainda estou pro-
cessando a ideia que passei na 
TV Globo e o Brasil inteiro me 
ouviu. Mas acrescento que foi 
o maior pico da minha carrei-
ra até hoje, abriu as portas que 
eu precisava para ganhar Bra-
sil afora. O maior aprendizado 
num reality é que a maioria está 
ali para ganhar o programa, e 
não para fazer amizades. Rola-
va muita fofoca, às vezes parecia 

que eu estava no BBB e não no 
The Voice Brasil. Os competi-
dores eram bem competitivos. E 
como eu não fui na intenção de 
ganhar o programa, eu já sabia 
que o que eu queria era partici-
par, virar todas as cadeiras, rea-
lizar sonhos e conhecer pessoas.

OE | Você será atração do 
Festival Jazz e Blues 2022, 
que acontecerá com edição 
especial em Fortaleza e Cari-
ri. Como será esse show? 

C. M. | Na verdade eu irei fa-

zer uma participação como mui-
to dos artistas que também irão. 
Vamos intercalar entrevista e 
participações. Cantarei três mú-
sicas do meu novo set, que vocês 
vão sentir o que vai vir pela frente 
nos meus próximos lançamentos. 

OE | A Camila Marieta 
também trabalha como in-
fluencer digital e já foi alvo 
de polêmicas, chegando a 
ser perseguida por causa de 
um comentário, no Twit-
ter. Como foi essa situação e 
quais as lições você tira dos 
extremismos na Internet?

C. M. | Que estamos em 
constante aprendizado. Que se 
o linchamento acontecer, não 
evolui nem quem falou boba-
gem, nem quem foi afetado.

OE | Você também fará 
uma Noite de Camila Marieta 
no Colosso Fortaleza. Como 
será esse evento, que deverá 
acontecer mensalmente, e 
quais as expectativas e planos 
para o futuro?

C. M. | Esse evento será a 
continuação do show “Noite de 
Camila Marieta“ , que agora 
acontecerá uma vez por mês no 
Colosso Fortaleza com exclusivi-
dade da casa. Esse mês aconte-
cerá na quinta-feira, dia 24/02 , 
a partir das 20h. Acompanhem 
mais detalhes do show e dos pró-
ximos lançamentos no meu Ins-
tagram @camilamarieta.

Por Felipe Palhano

1Possui traços de personalidade 
que batem com o estereótipo dos 

prodígios o visualizador Tiago Raulino, 
analista do sistema do Conselho 
Estadual de Educação.

2Arrumando as malas via Lisboa 
Âniger e Ânderson Távora, vivem 

em lua de mel. Carnaval.

3Quem tem competência se 
estabelece e ensina. Médico 

Joaquim Garcia Filho, o melhor do 
Estado, este ano de 2022, 13 anos de 
Departamento Médico do Ceará.

4Maria Kênia, a pop star de 
Ipu, providenciando missa de 

aniversário de nascimento do seu 

inesquecível pai, José Paulino 
Soares, 18 de março.

5Padre Marcelo Manoel da Silva, 
novo titular da igreja da Piedade, 

já tomando as primeiras providências 
executivas da paróquia. Veio de João 
Pessoa-PB.

6Pede a palavra Miriane Mendes:  
“meus 42 anos dia 15março vai 

subir no telhado”. Quem duvida?

7Vânia Rodrigues, a pop star 
de conhecida concessionária 

de veículos, não quer deixar por 
menos amanhã seu niver. “O balão 
vai subir”, ronronou a gata. Vamos 
conferir.
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GERAL
Vagas de emprego. O Sine Municipal está ofertando 484 vagas de trabalho em Fortaleza. São mais 
de 14 profissões contempladas, que vão desde teleoperador, a analista de marketing e pedreiro. Para 
atendimento presencial é necessário realizar agendamento no Canal do Desenvolvimento Econômico.

ENTREVISTA
Na trilha de Camila Marieta

FOTO DIVULGAÇÃO

O presidente da BSPAR, Beto Studart,  realizou ontem evento 
para apresentar ao m ercado cearense sua nova empresa, a BS Cash. 

A BS cash surge para atuar no ramo financeiro com foco na 
pessoa física, oferecendo como diferencial de mercado, menos 
burocracia e taxas de juros reduzida, entre outros benefícios 
e atrativos.

Ricardo Valle da Farben Design Hous continua recebendo os 
convidados que vão ao local, para conferir a mostra Devoção da 
artista plástica Cris Arruda. A exposição fia em cartaz até dia 25 
de fevereiro. 

O artista plástico Dias Brasil proferiu na quinta passada, 
uma palestra onde falou sobre o seu lindo projeto Cores da 
Arte, trabalho que envolve deficientes visuais, transforman-
do-os em artistas invisuais. 

Vários colaboradores do hotel  estiveram presentes no evento, 
que serviu para apresentar como funciona o Cores da Arte  e 
falou também sobre a exposição que será aberta no Espaço Cul-
tural Amélia Bezerra no Hotel Sonata, próximo dia 23.

A mostra vai expor obras dos artistas invisuais que fazem 
parte do projeto, como também do talentoso Dias Brasil. 

Na plateia três incentivadoras do projeto Cores da Arte, as 
queridas: Ivana Bezerra que comanda o charmoso hotel, Lilia 
Quindere nome com forte atuação no campo das artes plásticas 
aqui na cidade e Aleteia Lopes, apoiadora do projeto. 

O Cores da Alma tem ganhado visibilidade Brasil afora, 
pois é um projeto que identifica e desperta capacidades e 
potencialidades artísticas nas pessoas com deficiência visual, 
colaborando na transformação de suas vidas através da arte.

Quarta do Açaí. Quarta-feira, para muita gente, é um dia sem inspiração, pois se caracteriza como a “metade” da semana. Pensando em trazer 
um significado diferente, bem como incentivar o consumo de açaí, a Trevo promove a Quarta do Açaí. “Todas as quartas-feiras  concedemos um 
desconto especial de 20% em todos os nossos produtos de açaí por peso. Não tem mais desculpa para não consumir as delícias da Trevo”, ressalta 
Valéria Barros, CEO da Trevo. Todas as lojas da empresa participam da iniciativa. A empresária afirma que a data tem tudo para entrar no calendário 
semanal.”Tem gente que gosta de comer caranguejo na quinta. A quarta-feira, na nossa visão, será reservada para o açaí”, comenta. Vale lembrar 
que a Trevo Açaí é a única que está oferecendo aos clientes uma viagem exclusiva com acompanhante para Fernando de Noronha. A cada 1 kg de 
açaí ou gelato, os clientes ganharão um cupom para concorrer ao sorteio. A promoção é válida até o dia 20 de fevereiro e sorteio dia 23.

Suelen Magalhães e Zezinho Louzada Filho celebraram os 9 
anos de casados e o aniversário dos dois com uma festa tripla, 
no Gran Marquise. A aniversariante é filha de Tadeu Magalhães

Atividade física 
ajuda a envelhecer 
com mais saúde

Envelhecer não é mais um tabu 
para muitos, e deixar de fazer 
algo por conta da idade, também 
não. Dos 210 milhões brasileiros, 
37,7 milhões são pessoas com 60 
anos ou mais, segundo dados do 
Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). Desta população, 18,5% 
ainda trabalham e 75% contribuem 
para a renda de onde moram. Para 
se manter saudável e produtivo, a 
busca pelo cuidado integral da saú-
de (corpo, mente e alma) também é 
importante entre o grupo maturity e 
sênior. Entre as diversas opções de 
exercícios que auxiliam a manter a 
saúde holística, está o pilates, moda-
lidade que conquistou os brasileiros 
e consiste na prática de alongar, 
fortalecer e equilibrar o corpo.

Segundo a fisioterapeuta Nathá-
lia de Souza, professora de Pilates 
da Universidade Sem Fronteiras 
(UNISF), a atividade é ainda mais 
benéfica para aqueles que procu-
ram envelhecer bem ou até mesmo 
se recuperar de alguma lesão. “O 
pilates é uma atividade direcionada 
individualmente a cada pessoa, que 
atua nos mais diversos objetivos e 
casos. Por melhorar a densidade 
óssea, a postura, a flexibilidade, 
a consciência corporal, ajudar na 
perda de peso, reduzir o estresse e 
aumentar a disposição, faz toda a 
diferença a curto e longo prazo para 
todos os que praticam.

Os benefícios para a vida dos 
alunos também são notados pela 
profissional. “Por conta das aulas, 
os alunos conseguem exercer suas 
atividades diárias, de lazer e esporte 
sem dor ou limitação. O preparo mus-
cular proporciona as condições ideais 
para que possam fazer sua rotina da 
melhor forma possível”, finaliza.

Médico João Batista Aguiar e Yara, com o 
neto Lucas Ribeiro, seguem para giro europeu 
no início de março para curtir as cidades de 
Lisboa, Madri, Barcelona, Londres e Paris

Na manhã da última 
segunda-feira (14), o pre-
sidente da Federação das In-
dústrias do Estado do Ceará 
(Fiec), Ricardo Cavalcan-
te, recebeu o embaixador da 
Holanda, André Driessen, e a 
cônsul honorária dos Países 
Baixos e vice-presidente 
da Mallory Eletroportáteis, 
Annette de Castro, na Casa 
da Indústria. Durante a 
reunião, Ricardo Cavalcante 
apresentou o projeto do Hub 
do Hidrogênio Verde (H2V) 
cearense aos convidados.

Djs Isadora Capelo, Dj 
Deda Studart e cantora 
Solange Almeida foram as 
atrações que animaram os 
muitos convivas da festa 
da nova casa de Claudio e 
Renata Vale em Fortaleza. 

O governador Camilo 
Santana apresentou o novo 
fardamento da Polícia Militar 
do Ceará. A escolha do mo-
delo foi feita através de vota-
ção pela própria corporação. 
O uniforme será utilizado 
pelos agentes a partir do dia 
25 de fevereiro.

Quem visita o Recife 
por meio do turismo saúde 
também pode aproveitar 
para conhecer melhor sua 
famosa culinária. Entre 
as opções de boa gastro-
nomia na cidade estão 
as unidades do Faaca 
Boteco e Parrilla, Bodega 
do Riva, Seu Porquin e o 
tradicional Leite, o mais 
antigo restaurante em 
funcionamento no Brasil. 
Nesses locais os visitantes 
vão encontrar os melhores 
pratos da comida regional 
e deliciosas receitas que 
agradam qualquer paladar.

Curtinhas

Aniversariante desse dia 15, Simone Bellin  
comemora sua data natalícia na Bahia, com 
almoço a base de deliciosas comidas baianasE
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