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Os parlamentares 
encontram no tempo 
de pronunciamento do 
plenário oportunida-
de para falar com sua 
base ou exercer movi-
mentos políticos para 
aliados. Nesta quarta-
-feira (16), tiveram 
destaque os municí-
pios de Granja e Cau-
caia. POLÍTICA3

Faturamento registrou crescimento de 0,6% em dezembro em relação a novembro, no ano a queda foi de 1%

Em dezembro, a indústria cearense encerrou o ano de 2021 com o 
indicador de faturamento em crescimento, em comparação ao mês 
anterior, pela primeira vez no segundo semestre. ECONOMIA9

INDÚSTRIA TEM LEVE MELHORA NO FATURAMENTO

CEARÁURNAS: TSE 
PUBLICA RESPOSTA 
AOS MILITARES
Órgão divulgou as perguntas feitas pelo Exército 
e as respostas da corte eleitoral sobre o sistema 
eletrônico de votação. ÚLTIMAS8

Requalificação do
Parque Rachel de 
Queiroz: reforma 
avança bem

Deputados levam à 
tribuna da AL pautas 
de municípios 
cearenses

Entre as vítimas estão duas crianças que morreram devido ao temporal que atingiu a cidade, 
na região serrana do Rio de Janeiro, causando inundações, enxurradas e deslizamentos

A tragédia acontece na mesma região onde, onze anos atrás, ao menos 918 pessoas morreram em outra tempestade de verão, numa das maiores catástrofes do país

Petrópolis: fortes chuvas 
matam ao menos 78 pessoas

Até a tarde de ontem (16), a Defesa Civil Municipal contabilizou 325 ocorrências: 269 deslizamentos de terra e 56 desabamentos e quedas 
de muro e árvores. As equipes ainda trabalham nos resgates, pois há grande dificuldade de acesso em alguns locais. No total, 439 pessoas 

estão sendo acolhidas em 33 escolas públicas do município. O governo do estado também informou que 21 pessoas foram salvas com 
vida e que um hospital de campanha com dez leitos foi montado para oferecer os primeiros atendimentos. NACIONAL5

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

twitter @oestadoce
facebook jornaloestado
instagram @oestadoonline
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Entregue pelo Governo 
do Ceará e pela Prefeitura 
de Fortaleza, a primeira 
etapa das obras de requalifi-
cação do Parque Rachel de 
Queiroz contou com uma 
série de mudanças no polo 
de lazer situado no bairro 
Presidente Kennedy. Polo de 
lazer tem área total de 203 
hectares e 10 quilômetros de 
extensão. CIDADES6 Es
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 5O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022

NACIONAL

Fortalecer parceria estratégica e avançar nas rela-
ções comerciais

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao classificar o en-
contro com Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro pa-
recia um pouco cansado, após 
3h11min de reunião a sós com o 
presidente russo Vladimir Putin, 

incluindo o almoço, com a presença só de 
tradutores. Mas Bolsonaro não disfarçava o 
contentamento com o diálogo franco que es-
tabeleceu. “Inenarrável!”, exclamou a minis-
tros, definindo o que vivenciou na reunião 
com Putin, no Kremlin. O presidente russo 
estendeu tapete vermelho a Bolsonaro.

Formato ampliado
Para mostrar apreço ao presidente brasi-

leiro, Putin ordenou o formato ampliado nas 
honras militares, pouco comum em visitas 
dessa natureza.

Fechando vias
Ao contrário de visitas recentes, as autorida-

des russas fecharam as vias nos deslocamentos 
de Bolsonaro, para além dos usuais batedores.

Encontro 2+2
Esse apreço foi demonstrado também no 

chamado “encontro 2+2”, entre os ministros 
das Relações Exteriores e da Defesa de am-
bos os países.

Plano contratado
O chanceler Carlos França definiu o “en-

contro 2+2” como franco, direto e muito 
produtivo. “Saímos com um plano de ação já 
contratado”, disse ele.

Risadas gerais
A piada arrancou gargalhadas de todos os 

presentes, em razão do protagonismo russo na 
espionagem mundial, desde a Guerra Fria.

Parte brasileira
Estavam do almoço os ministros brasileiros 

Carlos França (Relações Exteriores) e Braga 
Netto (Defesa), além do almirante Flávio Rocha.

Representatividade
Também estiveram no almoço o ministro da 

Defesa russo, Sergey Shoigu, e o embaixador do 
Brasil em Moscou, Rodrigo Baena Soares.

Manipulação à ré
Obrigados desde 1º de janeiro a disponibili-

Bolsonaro sobre a reunião com Putin: ‘inenarrável’

O PODER SEM PUDOR

Coronel Toniquinho Pereira era chefe 
político em Itapetininga (SP), quando se 
viu obrigado a receber o governador – seu 
adversário – na estação ferroviária de 
Iperó. Cheio de má vontade, assim que o 
trem chegou, Toniquinho foi logo recla-

mando do chefe da estação, como procu-
rasse uma desculpa para sair dali: “uma 
fagulha no meu olho...” O ferroviário se 
espantou: “O trem é elétrico, coronel. Não 
solta fagulha.” Toniquinho não deu o bra-
ço a torcer: “Então foi um quilowatt.”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Olho eletrificado

Microfones e bom humor
na visita oficial à Rússia
Além da recepção amistosa, a vi-
sita oficial à Rússia teve momen-
tos de muito bom humor. Como 
nesta quarta (16), durante almo-
ço oferecido pelo chanceler Ser-
gei Lavrov a ministros brasileiros 
e locais. Todos usavam fones de 
ouvido para tradução simultânea. 
Ao pedir a palavra, o secretário 
de Assuntos Estratégicos, Flá-
vio Rocha, perguntou-se em voz 
alta: “Será que este microfone 
está funcionando?” Decano da 
diplomacia mundial, no cargo 
desde 2004, Lavrov não perdeu 
a deixa: “Não se preocupe, almi-
rante. Na Rússia, os microfones 
estão sempre ligados”.

zar todos os registros dos seus levantamentos à 
Justiça Eleitoral, os institutos de pesquisa “corri-
gem” a vantagem de Lula sobre Bolsonaro, que 
despencou de 20 pontos para 9, em alguns ca-
sos, sem que qualquer fato o justifique.

Inviolabilidade violada
Bolsonaro ironizou a “estranha preocupa-

ção” do futuro presidente do TSE com ataques 
cibernéticos vindos da Rússia. “O ministro 
Fachin acaba de confirmar que não tem con-
fiança no sistema eleitoral”, disse.

Fina educação
Bolsonaro contou ontem que se dirigiu 

duas vezes a Alexandre Moraes, em seu gabi-
nete no Planalto, e o ministro não respondeu. 
Foi quando Moraes e Fachin foram convidar 
o presidente à posse da dupla no TSE.

Sucesso nacional
Segundo a plataforma de acompanhamen-

to da campanha de imunização vacinabrasil.
org, cerca de 412 milhões de doses de vacinas 
já foram disponibilizadas pelo Ministério da 
Saúde aos governos estaduais.

Sem novidades
O PGR Augusto Aras escancarou o amado-

rismo da cúpula da CPI sobre abertura de in-
quérito: “Entregaram HD com 10 terabytes de 
informações desconexas”. Até deu prazo ao se-
nador Randolfe para entregar provas.

Desinteresse súbito
O projeto supostamente anti-fake news re-

latado pelo ex-ministro do governo Lula Or-
lando Silva (PCdoB-SP) não conseguiu apoio 
ontem, no plenário da Câmara, para aprovar 
o requerimento de urgência.

Carona no Airbus
O dono do laboratório União Química, 

Fernando Marques, que chegou a fechar par-
ceria com os russos para a produção da vacina 
Sputnik V no Brasil, fez parte da comitiva de 
Bolsonaro na visita oficial a Moscou. 

Migalhas
A Meta Inc., novo nome do grupo Face-

book, concordou em pagar míseros US$90 
milhões para encerrar uma ação na justiça 
dos EUA que buscava punir o gigante da tec-
nologia por roubar dados de usuários.

Pensando bem...
... não teve guerra, não teve mesa, mas teve 

um “muito obrigado”.

Ao menos 78 pessoas, in-
cluindo duas crianças, morre-
ram devido ao forte temporal 
que  atingiu na tarde desta ter-
ça (15) a cidade de Petrópolis, 
na região serrana do Rio de Ja-
neiro, causando inundações, 
enxurradas e deslizamentos.

Até a tarde desta quarta 
(16), a Defesa Civil Muni-
cipal contabilizou 325 ocor-
rências: 269 deslizamentos 
de terra e 56 desabamentos 
e quedas de muro e árvores. 
As equipes ainda trabalham 
nos resgates, pois há grande 
dificuldade de acesso em al-
guns locais.

No total, 439 pessoas estão 
sendo acolhidas em 33 esco-
las públicas do município. O 
governo do estado também 
informou que 21 pessoas fo-
ram salvas com vida e que um 
hospital de campanha com 
dez leitos foi montado para 
oferecer os primeiros atendi-
mentos. A tragédia acontece 
na mesma região onde, onze 
anos atrás, ao menos 918 
pessoas morreram em outra 
tempestade de verão, numa 
das maiores catástrofes do 
país. Até hoje há divergências 
no número de desaparecidos, 
e casas interditadas voltaram 
a ser ocupadas.

De acordo com as autori-
dades, choveu nesta terça em 
apenas seis horas (260 mm) 
o equivalente aos últimos 30 
dias (272 mm), e ainda deve 
chover mais. A previsão para 
a cidade é de pancadas mode-
radas isoladas durante a tarde 
e a noite, e de chuva forte na 
quinta (17) e na sexta (18).

Alerta
No dia anterior ao tempo-

ral, a Defesa Civil do Rio de 
Janeiro recebeu um alerta da 
possibilidade de deslizamen-

tos pontuais na região. Segun-
do Paulo Artaxo, professor 
titular do Instituto de Física 
da USP, o governo estadual 
deveria ter evacuado a cidade.

A prefeitura decretou es-
tado de calamidade pública e 
luto oficial por três dias, es-
tando ainda em alerta máxi-
mo. A Defesa Civil municipal 
orienta que a população fique 
atenta aos informes e que, 
em caso de emergência, ligue 
para o número 199.

As regiões do primeiro dis-
trito foram as mais afetadas, 
sendo as ocorrências mais 
graves registradas nos locais 
Morro da Oficina, 24 de Maio, 
Caxambu, Sargento Boening, 
Moinho Preto, rua Uruguai, 
rua Washington Luiz, Coro-
nel Veiga, Vila Militar, Vila 
Felipe, avenida Portugal e rua 
Honorato Pereira.

“Há uma grande equipe 
concentrada no Morro da 
Oficina, onde acreditamos ter 
o maior número de vítimas 
ainda soterradas. Estamos 
com 400 militares mobiliza-
dos e atuando em 44 pontos 
atingidos pelo temporal”, dis-
se no local o secretário de Es-
tado de Defesa Civil, coronel 
Leandro Monteiro.

Lama
Ali, por exemplo, há ima-

gens de crianças sendo reti-
radas sujas de lama de uma 
escola, parcialmente destruí-
da. Vídeos que circulam nas 
redes sociais também mos-
tram carros sendo arrastados 
pela correnteza e grandes 
deslizamentos.

Guerra
Moradores relatam que, 

após o temporal, encontra-
ram um cenário de guerra 
nas ruas de Petrópolis, com 
muita lama, casas destruídas 
ou alagadas, ferro retorcido 
e carros amontoados ou des-

truídos. Famílias passaram a 
procurar seus parentes e ami-
gos nas ruas e hospitais, além 
de divulgarem fotos nas redes 
sociais.

Os corpos começaram a ser 
retirados durante a madru-
gada, depois que o nível da 
água baixou, mas ainda não 
há certeza sobre o número de 
desaparecidos. A Delegacia de 
Descoberta de Paradeiros está 
recebendo quem busca infor-
mações sobre familiares, e o 
Instituto Médico Legal (IML) 
local trabalha para identificar 
as vítimas encontradas.

Tragédia: entidades 
se mobilizam e 
prestam ajuda

Órgãos públicos e 
associações de diversos 
setores anunciaram medi-
das para reunir doações e 
ajudar no atendimento às 
vítimas da chuva torren-
cial que atingiu Petrópolis, 
na região serrana do Rio 
de Janeiro, na tarde de 
terça-feira (16). A tempes-
tade causou destruição em 
diversas localidades, com 
transbordamento de rios, 
deslizamentos de encostas 
e alagamentos. Últimos 
informes dão conta de 66 
mortes e número não infor-
mado de desaparecidos.

O Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janei-
ro organizou um mutirão 
com os juízes para agilizar 
e ordenar os documen-
tos necessários para a 
identificação e liberação 
de corpos no Instituto 
Médico Legal (IML). Por 
causa dos danos causados 
à infraestrutura da cidade, 
os fóruns não funciona-
ram nesta quarta-feira, 
e os prazos processuais 
foram suspensos.

Unidade
A Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro 
enviou uma unidade móvel 
com defensores e servi-
dores para o IML com o 
objetivo de acompanhar o 
trabalho de identificação 
dos corpos. Além disso, 
foram montados postos 
de atendimento no NPAs 
Centro (Rua Dr. Nelson de 
Sá Earp, 254), no Fórum 
do Centro (Avenida Barão 
do Rio Branco, 2001), no 
Fórum de Itaipava (Estrada 
União e Indústria, 9900, 
Itaipava) e no NPA de 
Itaipava (Estrada União e 
Indústria, 11860, Itaipava). 
A população também pode 
buscar orientação da De-
fensoria Pública por meio 

do número telefônico 129.
O IML de Petrópolis 

fica na rua Vigário Cor-
rêa, próximo ao Hospital 
Alcides Carneiro, no bairro 
de Corrêas, nº 1361-1351. 
O acesso à área não foi 
atingido por deslizamentos 
e está livre. A população 
pode entrar em contato 
com órgão pelo número de 
telefone (24) 2221-6892.

A sede da Defensoria 
Pública, no centro do Rio 
de Janeiro, está recebendo 
doações de itens de higiene 
pessoal, limpeza, alimentos 
e roupas infantis e para 
adultos, além de água po-
tável, máscaras e álcool em 
gel. O endereço é Avenida 
Marechal Câmara, nº 314, 
portaria.

Doações
Prefeituras de municí-

pios também organizaram 
pontos de coleta de doações 
para envio às vítimas das 
chuvas em Petrópolis. Na 
capital, doações podem ser 
entregues nas dez Coor-
denadorias  de Assistência 
Social (CAS), das 8h às 
17h. O endereço de cada 
um dos pontos de coleta 
do município do Rio pode 
ser consultado na página 
da Secretaria Municipal 
de Assistência Social. Em 
Cabo Frio e Teresópolis, 
também foram organizados 
pontos de coleta de doações 
em diferentes bairros. A 
Associação de Supermer-
cados do Estado do Rio de 
Janeiro (Asserj) nformou 
que também está mobili-
zando seus associados para 
a doação de alimentos e 
itens de higiene para os 
sobreviventes da tragédia. 
Pessoas que queiram doar 
podem entrar em contato 
com a associação por meio 
do número (21) 2584-6339. 
(Agência Brasil).

Vacinação. Para aumentar a cobertura vacinal de crianças de 5 a 11 anos de idade, o governo 
de São Paulo vai promover uma semana de vacinação contra a covid-19 nas escolas do estado, 
entre os dias 19 e 25 de fevereiro. A iniciativa será realizada em escolas públicas e privadas.

Famílias
As famílias desalojadas e desabrigadas estão sendo 
cadastradas pela Secretaria Estadual de Desenvolvi-
mento Social e Direitos Humanos. As que já foram 
abrigadas estão em escolas nas regiões do Centro, São 
Sebastião, Vila Felipe, Alto Independência, Bingen, Dr. 
Thouzete e Chácara Flora.
Batalhões da Polícia Militar funcionam como pontos 
de recolhimento de doações para as vítimas da chuva 
em todo o estado. A corporação diz que água min-
eral e itens de higiene pessoal são necessários neste 
momento. “É uma situação quase que de guerra. Toda 
a nossa equipe está mobilizada: Corpo de Bombeiros, 
secretarias e demais órgãos do estado”, afirmou o 
governador Cláudio Castro (PL), que está no local e 
participa de reuniões com secretários estaduais e com 
o comandante-geral dos Bombeiros.

Petrópolis: fortes chuvas 
matam ao menos 78 pessoas
Entre as vítimas, estão duas crianças que morreram devido ao forte temporal 
que atingiu na tarde de terça (15) a cidade de Petrópolis, região serrana do Rio
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Prorrogados. Por conta do atual cenário de pandemia, a Secultfor autorizou a prorrogação dos prazos 
de execução dos projetos aprovados na lei Aldir Blanc 2021. O apoio financeiro para projetos de curta 
duração contemplou 276 proponentes com R$ 13 mil cada. A nova data final é dia 13 de março de 2022.CIDADES

1 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-
candidato do PT confirma a abertura de comitês nos 
estados a partir de abril vindouro.

***
2 - O ex-deputado estadual e federal Arnon 

Bezerra, que também foi Prefeito de Juazeiro do Norte, 
desistiu de postulação ao pleito deste ano. Ainda não 
comunicou oficialmente ao partido, o PTB, que aliás ele 
dirigiu durante muitos anos no Ceará.

***
3 - Outros ex-deputados que igualmente não devem 

participar do palanque como candidatos são: Antônio 
Jacó, Neto Nunes e Odilon Aguiar. Anotem para conferir.

em poucas linhas

Fica no governo
O ex-vereador de Fortaleza e que também foi depu-

tado estadual e federal Artur Bruno (PT), confirma sua 
permanência à frente da Secretaria do Meio Ambiente 
do Estado. Ou seja, Bruno não disputará qualquer man-
dato nas eleições deste ano. Sem dúvida, uma decisão 
importante é que deve agradar muito à futura governa-
dora Izolda Cela.

Prazo estreitando
A propósito das eleições 2022 marcadas para 02 de 

outubro, no primeiro turno, o prazo para desincompa-
tibilização se expira dia 02 de Abril. Ou seja, quem for 
disputar qualquer cargo e que esteja ocupando cargo 
público no plano federal, estadual ou municipal terá de 
deixá-lo a fim de participar do pleito. A lei eleitoral é 
válida para todos no Brasil inteiro.

Terra cearensepiauí
O conflito sobre limites territoriais do Ceará e Piauí 

voltou a ser assunto nos dois estados. O deputado Acrí-
sio Sena (PT) está defendendo a União Política Institu-
cional do Ceará no conflito do Estado vizinho. Afirmou 
que é preciso a união de todos: senadores, deputados, 
vereadores, entidades da sociedade civil em defesa desta 
rica região da Ibiapaba.

Reunião necessária
No contato com a imprensa, Acrísio Sena ressaltou 

que "Estamos articulando uma audiência pública a ser 
realizada no município de Poranga e é importante que 
todos os treze(13) municípios envolvidos façam abaixo-
-assinados com a população mostrando o desejo de ser 
afirmarem como cearenses". Estamos atentos.

O deputado estadual Queiroz Filho (PDT) participou no 
começo do mês ou mais precisamente no último dia 04, das 
atividades em comemoração aos 37 anos de emancipação 
política do município de Forquilha, ex-distrito de Sobral 
e que alcançou nas últimas três décadas grandes avanços 
em vários setores. Na ocasião, foram realizadas diversas 
inaugurações e assinatura de ordem de serviço para a ci-
dade. Para o deputado Queiroz Filho (Foto): "Trata-se de 
uma cidade que cresce cada dia mais com a execução de 
boas políticas públicas que visam melhorias para a vida da 
população. Parabenizo o jovem prefeito Edinardo Filho, o 
vice-prefeito Dr. Abdias e toda a equipe da gestão pelo be-
líssimo trabalho que vem sendo feito", enfatizou.

Obras
É importante destacar que na data, foram entregues a 
passagem molhada da comunidade de Viração (distrito 
de Trapiá); a ampliação da Creche Maria Natália e da 
Creche Escola Francisco Figueiredo de Paula Pessoa; a 
Praça Francivando Duarte Azevedo com academia ao ar 
livre e brinquedopraça; uma ambulância e dois veículos 
novos para a Secretaria de Saúde; além da assinatura da 
ordem de serviço da Praça do Pico da Esperança.

Forquilha chega aos 37 anos
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RACHEL DE QUEIROZ

Entregue nessa terça-feira 
(15) pelo Governo do Cea-
rá e pela Prefeitura de For-
taleza, a primeira etapa das 
obras de requalificação do 
Parque Rachel de Queiroz 
contou com uma série de 
mudanças no polo de lazer 
situado no bairro Presidente 
Kennedy. Dentre as melho-
rias, estão a construção de 
calçadão para caminhadas, 
ciclofaixa bidirecional, pai-
sagismo, mobiliários urba-
nos, bicicletários, anfiteatro, 
pontes de acesso, quiosques, 
além de equipamentos para 
o lazer e prática de esportes, 
como quadras, areninha, pet 
place, espiribol, playground 
e novos espaços para con-
vivência em contato com a 
natureza.

Além disso, o novo par-
que ganhou paisagismo 
com o plantio de mais de 
2.400 espécies de plantas, 
como arbustos, árvores e 
palmeiras, além de estação 
de tratamento conhecida 
como wetlands, com nove 
microlagoas que utilizam 
um sistema natural de tra-
tamento de efluentes com 
plantas aquáticas para fitor-

remediação e decantação, 
responsáveis pela melhoria 
da água na região. A gestão 
municipal destacou, ainda, 
que, para facilitar o aces-
so de visitantes, as ruas no 
entorno do parque também 
receberam melhorias viá-
rias com pavimentação as-
fáltica e travessias elevadas 
para pedestres. O local con-
ta também com 91 vagas de 
estacionamento.

Segundo o prefeito José 
Sarto Nogueira (PDT), este 
é o “maior investimento 
da gestão em políticas am-
bientais” e o equipamento 
faz parte de um conjunto 
de ações para arborização e 
proteção de áreas verdes de 
Fortaleza. “Entregamos ao 
Presidente Kennedy, ao An-
tônio Bezerra e ao entorno 
esse presente. O parque traz 
consigo a simbologia com o 
nome da brilhante escritora 
e é um novo equipamento de 
lazer da cidade. Esse é um 
exemplo dos nossos investi-
mentos em política ambien-
tal, nas quais estamos inves-
tindo”, ressaltou.

O projeto, ação do pro-
grama do Juntos por Forta-

leza e que corresponde aos 
trechos 1, 2, 5 e 6 do parque. 
O governador Camilo San-
tana (PT) reforçou que For-
taleza vem se destacando no 
investimento em espaços de 
lazer e, sobretudo, em meio 
ambiente, tema que é reper-
cutido mundialmente. “For-
taleza parte na frente, sendo 
uma das capitais que mais 
investe nessa área e por isso 
estamos fortalecendo sem-
pre as parcerias com o go-
verno. Este é não apenas um 
dos parques mais bonitos do 
Ceará, mas também do País, 
e dá sequência ao projeto de 
cidade já iniciado pelo ex-
-prefeito Roberto Cláudio”, 
pontua.

Meio ambiente
Durante a solenidade de 

entrega da primeira etapa 
das obras de requalifica-
ção do Parque Rachel de 
Queiroz, Sarto detalhou, 
também, que a meta é tor-
nar Fortaleza a “capital que 
mais irá investir e preser-
var o meio ambiente”, com 
o objetivo de, até 2050, “ze-
rar a emissão de carbono” 
para entregar às gerações 

futuras um ambiente mais 
equilibrado. 

“Estamos investindo mais 
de R$ 170 milhões em 30 
microparques que serão en-
tregues para a população, 
após requalificação de áreas 
degradadas. Além disso, há 
uma licitação de R$ 9,4 mi-
lhões para o plantio de 5 mil 
árvores, que tragam vida a 
nossa cidade. Não canso de 
dizer que estamos fazendo 
algo diferente com esse pro-
jeto de arborização”, enfati-
zou.

Maior do município e se-
gundo maior do estado, o 
Parque Rachel de Queiroz 
conta com 10 km de extensão 
e área total de aproximada-
mente 203 hectares. Segun-
do o Executivo municipal, 
a requalificação do parque 
é uma obra do Programa 
Fortaleza Cidade Sustentá-
vel (FCS), financiado pelo 
Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvi-
mento (BIRD) e gerido pela 
Secretaria do Urbanismo e 
Meio Ambiente (Seuma), 
acontecendo em parceria 
com a Secretaria Municipal 
da Infraestrutura (Seinf).

  
Bicicletários públicos nos 
terminais da Cidade
Horário de funciona-
mento: 6h às 23h
Locais: terminais Si-
queira, Antônio Bezerra, 
Parangaba, Messejana

FOTO KIKO SILVA

Bicicletários de terminais em Fortaleza
movimentam 2.500 bicicletas por mês

Os bicicletários de Fortale-
za movimentaram, em média, 
2.500 bicicletas ao mês em 
2021 nos quatro terminais de 
ônibus de Fortaleza: Siqueira, 
Antônio Bezerra, Parangaba 
e Messejana. O terminal mais 
movimentado em janeiro de 
2022 foi o de Parangaba, com 
1.015 bicicletas ao mês. Logo 
depois, aparece o de Antônio 
Bezerra, com 881 bicicletas. 
No Siqueira e em Messejana, a 
movimentação foi de 602 e 16 
bicicletas, respectivamente.

De acordo com a Prefeitura 
de Fortaleza, o objetivo desses 
bicicletários é “promover a 
integração entre o transporte 
público e as bicicletas particu-
lares” dos passageiros da Ca-
pital. Para utilizar o serviço, 
basta realizar o cadastro junto 
à coordenação dos terminais, 
estacionar a bicicleta com 
trancas próprias, podendo 
retirá-la em até 48 horas. Ins-
talados ao lado dos terminais, 
os espaços são administrados 
pela Empresa de Transporte 
Urbano de Fortaleza (Etufor) 
em parceria com a Socicam.

Ainda segundo a gestão 
municipal,  a proposta é “in-
centivar a economia e integra-
ção entre o modal não-poluen-
te bicicleta com o transporte 
coletivo”. Com isso, “o usuário 
pode sair de casa com sua bi-
cicleta, estacionar no terminal 
e retornar com segurança, evi-
tando pagar passagem de um 

trecho, por exemplo, do bairro 
para o terminal”. 

Atualmente, a malha ciclovi-
ária de Fortaleza chega a 407,7 
km de ciclovias e ciclofaixas. 
Desse modo, as bicicletas pas-
saram a integrar um modal 
ativo na cidade para fins de 
transporte e deslocamento, 
não somente, esporte e lazer.

Polo de lazer tem área total de 203 hectares e 10 
quilômetros de extensão. Novo parque ganhou paisagismo 

com o plantio de mais de 2.400 espécies de plantas

Primeira etapa de reformas 
de parque é concluída
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Justiça. A mais alta corte da União Europeia, o Tribunal de Justiça, rejeitou questionamento dos go-
vernos da Polônia e da Hungria que criticava o mecanismo que permite ao bloco suspender o acesso 
a financiamento de países-membros que descumprem princípios básicos do Estado de Direito.INTERNACIONAL

Cuba condena mais
20 pessoas por 
realizarem protestos

O regime cubano conde-
nou 20 pessoas a penas que 
chegam a 20 anos de prisão 
por sedição na província de 
Holguín, a leste da ilha. As 
condenações foram divul-
gadas na noite de segun-
da-feira (14) pelo coletivo 
Justicia 11J e integram a 
repressão às maiores mani-
festações contra a ditadura 
em décadas, ocorridas em 
2021 -que terminaram com 
cerca de 800 cubanos.

Grupo
O grupo, que empresta o 

nome do dia em que estoura-
ram os atos, 11 de julho, diz 
ainda que entre os conde-
nados estão cinco menores 
de idade com 16 e 17 anos. 
Em Cuba, embora se atinja a 
maioridade aos 18 anos, com 
16 os jovens já respondem 
legalmente por crimes, com 
penas que podem ser reduzi-
das. Dois homens receberam 
as condenações mais duras, 
de 20 anos de encarceramen-
to, enquanto os adolescentes 
terão punições de até 5 anos 
de restrição de determinados 
direitos -como a proibição 
de deixar a província em que 
moram.

Ao divulgar a lista dos 
condenados, o Justicia 11J 
publicou um áudio de William 
Manuel Leyva Pupo, 20, que 
recebeu uma pena de 12 anos 
de prisão. “O que eles fizeram 

comigo não é justiça”, afirmou 
o jovem. “Jessica Lisbeth 
Torres, Miguel Enrique Girón 
e um terceiro acusado foram 
conduzidos hoje [segunda] 
à prisão sem notificação 
prévia, ainda que a sentença 
ratificasse a medida cautelar 
de liberdade sob fiança para 
esses manifestantes até depois 
do recurso”, diz o grupo sobre 
alguns dos condenados.

O coletivo tem um abaixo-
-assinado aberto em sua pági-
na no Facebook em que exige 
do regime cubano informa-
ções precisas sobre os detidos, 
transparência nos processos 
legais movidos contra eles e 
mudanças na legislação do 
país para que o direito de ma-
nifestação não seja criminali-
zado, entre outras demandas.

No dia 21 de julho de 2021, 
um domingo, milhares de 
cubanos foram às ruas aos 
gritos de “abaixo a ditadura” e 
“liberdade”, insatisfeitos com 
apagões diários de energia, de-
sabastecimento de alimentos 
e remédios e a forma como a 
crise da Covid-19 estava sendo 
tratada pelo regime. Em 2020, 
o país viu o PIB encolher 11%.

Um protesto que come-
çou no povoado de San An-
tonio de los Baños, pequena 
localidade rural com 50 mil 
habitantes vizinha a Ha-
vana, logo se espalhou por 
várias províncias do país, 
inclusive na capital.

Enquanto uma potencial 
guerra na Ucrânia dá sinais 
de arrefecimento com o re-
cuo de tropas russas, ao me-
nos outros 28 países passam 
por conflitos ou registram 
combates armados entre for-
ças do governo e grupos re-
beldes neste início de 2022. 
Neste cenário, uma pesquisa 
de opinião aponta que quase 
metade da população global 
diz ter medo de que seu país 
se envolva em uma guerra.

Quem lidera a lista com a 
maior quantidade de eventos 
registrados é a própria Ucrâ-
nia, segundo levantamento 
realizado entre 1º de janeiro 
e 11 de fevereiro pelo Proje-
to de Dados de Localização e 
Eventos de Conflitos Armados 
(Acled, na sigla em inglês) –
foram considerados conflitos 
armados entre forças do go-
verno, entre governo e rebel-
des, e entre rebeldes, conforme 
metodologia do instituto.

Dados
Há países que figuram na 

base de dados, mas tiveram me-
nos de dez eventos neste ano, 
como Burundi, Líbia, Azerbai-
jão e Venezuela. A Ucrânia, por 
sua vez, lidera a lista com 187 
registros e se vê à beira de uma 
guerra desde a chegada de tro-

pas russas em suas fronteiras, 
ainda no fim de 2021. Diante 
da ameaça, o ano de 2022 co-
meçou com diversas iniciati-
vas diplomáticas visando uma 
desescalada nas tensões entre 
Ocidente e Rússia.

Os Estados Unidos e diversos 
países europeus acusam Mos-
cou de querer invadir a Ucrânia 
–Washington inclusive deu re-
petidos alertas de que uma ação 
militar contundente dos russos 
poderia acontecer a qualquer 
momento. O Kremlin, por sua 
vez, segue negando a acusação 
e insiste em dizer que não quer 
guerra, apesar de manter um 
contingente de tropas próximo 
à fronteira. Sob o pretexto de 
passar um sinal de sua boa in-
tenção, o presidente Vladimir 
Putin anunciou a retirada de 
parte de seus soldados. O con-
flito na Ucrânia, no entanto, 
não vem de agora. Em 2014, 
uma guerra civil de separa-
tistas pró-Kremlin eclodiu na 
região do Donbass, que está 
no centro da confusão. Desse 
conflito, o total de mortos já 
chega a 14 mil.

Tensão
A tensão no país colabo-

ra para a impressão de que o 
mundo se tornou um lugar 
mais perigoso. Ou pelo menos 

essa é a percepção de, em mé-
dia, 82% das pessoas entrevis-
tadas pelo instituto Ipsos em 28 
países entre setembro e outu-
bro de 2021 –portanto, antes 
mesmo da atual crise entre 
Rússia, Ucrânia e Ocidente.

A pesquisa também avaliou 
o medo dos entrevistados acer-
ca da possibilidade de que seus 
respectivos países se envolvam 
em conflitos bélicos. Os mais 
temerosos estão na Turquia, 
onde 76% expressaram receios 
sobre uma possível guerra. Os 
Estados Unidos aparecem na 
segunda posição, com 74%, e a 
Rússia, uma das protagonistas 
da crise mais recente, é o quinto 
país da lista, com 64%. Na mé-
dia dos 26 países –a pergunta 
não foi feita na China e na Ará-
bia Saudita–, o índice é de 46%.

Esse conceito de comba-
te entre países, no entanto, 
é algo que ficou no século 
20, explica Leticia Rizzotti, 
doutoranda em paz, defesa 
e segurança no programa de 
relações internacionais San 
Tiago Dantas. “O que se vê 
desde o fim dos anos 1980 e 
início dos 1990 é uma nova 
forma de conflito, muito le-
tal e violento especialmente 
para civis.” Nesse cenário, diz 
a pesquisadora, o alvo são 
grupos espalhados dentro do 

próprio país, que visam em 
sua maioria populações vul-
neráveis, e o Estado tem uma 
atuação de repressão.

É o caso visto nos cinco 
países que registram a maior 
violência entre os 29 da lista. Iê-
men, Nigéria, Síria, Mianmar e 
Somália respondem por 44,6% 
dos eventos e 55% das mortes. 
“Todos esses são conflitos que 
vêm dessa onda mais forte dos 
anos 1990, especialmente de 
grupos armados. Todos eles 
têm uma característica muito 
forte, que é essa oposição [ao 
governo] e o controle do terri-
tório, que o Estado não conse-
gue fazer”, explica Rizzotti.

A especialista destaca ainda 
que esses países têm conflitos 
e grandes picos de violência 
há pelo menos 40 anos, com 
Iêmen e Síria ganhando um 
grau maior de periculosidade 
após a Primavera Árabe. É o 
Iêmen justamente que enca-
beça a lista do Acled, com 95 
conflitos (ou seja, metade dos 
registros da Ucrânia) que so-
mam ao menos 408 vítimas.

Para a ONU, a guerra es-
quecida no país é a mais grave 
crise humanitária do mundo. O 
conflito, que dura cerca de sete 
anos, já deixou mais de 10 mil 
crianças iemenitas mortas ou 
mutiladas, segundo o Unicef.

Mundo tem 28 conflitos e 
teme por ter novas guerras
Enquanto uma potencial guerra na Ucrânia dá sinais de arrefecimento com o 
recuo de tropas russas, ao menos outros 28 países passam por conflitos atualmente

CENTRAL DE COOPERATIVAS COPACAJU

CNPJ n.º 09.437.884/0001-10 - NIRE:23400014083 - Edital de 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA - O Presidente da CENTRAL DE COOPERATIVAS COPACAJU, em cumprimento das disposições estatutárias 

constantes nos artigos. 39º, 40º e o artigo 47º, incisos I ao V, CONVOCA os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data 

somam 05(cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 28 DE FEVEREIRO 

DE 2022, segunda-feira, às 07:00h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços)das associadas em condições de votar,ou 

às 08:00 h em Segunda convocação,com a presença de metade mais uma das associadas em condições de votar,ou,ainda,às 09:00h em 

terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 03 (três) associadas em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA PARA  A  ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA: I - Prestação de contas dos órgãos de administração pertinentes ao 

exercício findo em 31/12/2021.CENTRAL DE COOPERATIVAS COPACAJU prestação de contas compreende: a) Relatório da Gestão; b) 

Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas; d) Parecer do Conselho Fiscal. II – Destinação das sobras líquidas ou 

rateio das perdas decorrentes da insuficiência de contribuições para a cobertura das despesas da sociedade no exercício de 2021;III–Plano de 

trabalho para o exercício 2022;IV- Eleição e posse do Conselho administrativo; V– Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal; VI– 

Apresentação e Aprovação do Plano de Desenvolvimento do Comércio Justo (PDCJ) 2022 e Prestação de Contas do PDCJ 2021; VII – 

Comitê de Controle do Prêmio Fairtrade e Controle Ambiental; VIII - Assuntos diversos de interesse social. ORDEM DO DIA PARA A 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I- Apresentação e aprovação retroativa do plano de desenvolvimento do comercio justo 

2021 e prestação de contas do PDCJ 2020; II- Alteração Estatutária: arts. 19, 20, 37; art. 40, incluir §2º; art. 42, alterar § 1º e incluir §5º; 

art. 44, incluir § 5º; art. 45, incluir § único; art. 54, alterar caput e o §3º; e, no art. 82, incluir § 3º. OBSERVAÇÕES: indicação de 

Delegado: a delegação será exercida na forma do disposto no art. 20 do Estatuto Social,mediante preenchimento de credencial 

disponibilizada para as associadas através de e-mail;os documentos e informações que serão apresentados durante a assembleia 

serão encaminhados para o e-mail de todas as associadas até,no máximo,05(cinco) dias antes da realização desta; as inscrições dos 

candidatos concorrentes ao cargo de conselho administrativo e fiscal serão realizadas de forma eletrônica, através do e-mail 

(copacaju@gmail.com), no período compreendido entre a data da publicação deste edital de Convocação,até05(cinco) dias antes 

da realização da assembleia, mediante preenchimento de ficha de inscrição.Pacajus –CE,17 de Fevereiro de de 2022. 

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA – PRESIDENTE

COOPASA - COOPERATIVA  AGROPECUÁRIA  DOS  AGRICULTORES  FAMILIARES DE SANTANA DO ACARAÚ - CE

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A COOPASA - Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares de Santana do Acaraú - CE, cumprindo deliberação 

do Conselho de Administração, por sua Diretora Presidente, na forma do Estatuto Social, art. , convoca 

os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data somam 73 (setenta e três), para se reunirem em 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 19 DE MARÇO DE 2022, sábado, no Centro Cooperativo 

Popular de Santana do Acaraú – CEPOP-STA, sede social da COOPASA, situado na Rua Dr. José Mendes, 07, Centro, 

Santana do Acaraú – CE, às 7h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições 

de votar, ou às 8h em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados em condições de votar, ou, 

ainda, às 9h em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em condições de votar, 

para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração relativa ao exercício 

de 2021, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) 

Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas; 2. Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas do exercício; 

3. Plano de atividades para o exercício 2022; 4. Fixação do valor do Prolabore dos Diretores; 5. Eleição dos Membros do 

Conselho de Administração; 6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 7. Assuntos diversos de interesse social, sem 

caráter deliberativo. Santana do Acaraú – CE, 17 de fevereiro de 2022. PRESIDENTA

26 e inciso V do art. 48

LIDUÍNA ROCHA DA SILVA  - 

COPAC – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ASSENTAMENTO CHEGUEVARA 

CNPJ n.º 08.741.959/0001-90 -  NIRE: 23400013524 - Edital de 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA - O Presidente da COPAC - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ASSENTAMENTO CHEGUEVARA, em 

cumprimento das disposições estatutárias constantes nos artigos. 31º, 32º e o artigo44º, convoca os associados em pleno gozo de seus 

direitos sociais, que nesta data somam  63  ( sócios ), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

a ser realizada no dia 27 DE FEVEREIRO DE 2022, Domingo, 13:00 h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) 

dos associados em condições de votar, ou às 14:00 h em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados em 

condições de votar, ou, ainda, às 15:00 h em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em 

condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: I - Prestação de 

contas dos órgãos de administração pertinentes ao exercício findo em 31/12/2021. COPAC - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO 

ASSENTAMENTO CHEGUEVARA prestação de contas compreende: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo 

das sobras ou perdas apuradas; d) Parecer do Conselho Fiscal. II – Destinação das sobras líquidas ou rateio das perdas decorrentes da 

insuficiência de contribuições para a cobertura das despesas da sociedade no exercício de 2021; III – Plano de trabalho para o exercício 

2022; IV– Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal; V –Eleição e posse dos membros do Conselho Administrativo; VI – 

Apresentação e aprovação do Plano de Desenvolvimento do Comércio Justo (PDCJ) 2022; VII-Prestação de conta do (PDCJ) DE 2021; 

VIII – Comitê de Controle do Prêmio Fairtrade e Controle Ambiental; IX- Assuntos diversos de interesse social.PARA A ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINARIA: Apresentação do relatório de prestação de contas do Plano de Desenvolvimento do Comercio Justo 

(PDCJ) de 2020.OBSERVAÇÕES: credencial – indicação de Delegado: a delegação será exercida na forma do disposto no Estatuto 

Social, mediante preenchimento de credencial disponibilizada para os associados através de e-mail; os documentos e informações que 

serão apresentados durante a assembleia serão encaminhados para o e-mail de todos os associados até, no máximo, 05 (cinco) dias 

antes da realização desta; as inscrições dos candidatos concorrentes ao cargo de conselheiro fiscal serão realizadas de forma eletrônica, 

através do e-mail (copac.cheocara@gmail.com), no período compreendido entre a data da publicação deste edital de Convocação, até 

05(cinco) dias antes da realização da assembleia, mediante preenchimento de ficha de inscrição. Ocara – CE, 17 de Fevereiro de 2022.     

.

 FRANCISCO DA SILVA DUARTE – PRESIDENTE

COPAV - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AROEIRA VILANY 

CNPJ n.º 08.760.569/0001- 67 - NIRE: 23.400.013.532 - Edital de 1ª, 2ª e 3ª Convocação de Assembleia Geral Ordinária Digital 

A Presidente da COPAV - Cooperativa Agroindustrial Aroeira Vilany, em cumprimento das disposições estatutárias, pelos poderes que lhes são 

conferidos pelo caput do Art. 26 e inciso IV do Art. 52, convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data somam 50 

(cinquenta) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) DIGITAL, a ser realizada no dia 27 DE FEVEREIRO DE 2022 

(domingo), em sua sede social, administrativa e operacional, sito no Assentamento Aroeira Vilany, s/n, Sitio Catu Vilane, Zona Rural, 

Aracati/CE, às 13h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar, ou em segunda 

convocação às 14h, com a presença de metade mais um dos associados em condições de votar, ou, ainda, em terceira e última convocação às 

15h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação 

de contas dos órgãos de administração pertinentes ao exercício findo em 31/12/2021. A prestação de contas compreende:a)  Relatório da Gestão;b)  

Balanço Patrimonial;c)  Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;d) Parecer do Conselho Fiscal. II -Destinação das sobras líquidas ou rateio 

das perdas decorrentes da insuficiência de contribuições para a cobertura das despesas da sociedade no exercício de 2021;III - Plano de atividades 

para o exercício 2022;IV – Eleição dos membros do Conselho de Administração;V - Eleição dos membros do Conselho Fiscal;VI -Nomeação 

delegados para Central Copacaju; VII-Fixação do valor da Cédula de Presença dos componentes dos conselhos de administração e fiscal;VIII- 

Asuntos diversos de interesse social, sem caráter deliberativo.Observações: a) a presente AGO será realizada na modalidade digital nos termos da 

Instrução Normativa DREI 81/2020, cujos cooperados poderão participar e votar a distância através da rede mundial de computadores (internet);b)a 

participação à distância dos cooperados será através de serviço de videoconferência remota assim como a votação individual ocorrerão 

utilizando-se, exclusivamente, o aplicativo “ZOOM”; c)os cooperados receberão e-mail contendo link de acesso a sala virtual e as orientações 

necessárias para uso do aplicativo de votação;d)os documentos e informações que serão apresentados durante a assembleia serão encaminhados 

para o e-mail de todos os associadas até, no máximo, 05 (cinco) dias antes da realização desta;e)as inscrições de candidatos para o Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal, serão realizadas de forma eletrônica, através do e-mail (copavilany @gmail.com ) , no período compreendido 

entre a data da publicação deste edital de convocação, até 05(cinco) dias antes da realização da assembleia, mediante preenchimento de ficha de 

inscrição.Aracati/CE, 17 de Fevereiro de 2022. FRANCISCA DOMINGAS GOMES DE CASTRO - PRESIDENTA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº PE-02.16.1/2022-DIVERSAS. Objeto: contratação 
de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet banda larga 
dedicada por meio de comunicação via rede cabeada (fibra óptica), via rádio e via link dedicado, 
para atender as necessidades dos diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) da Prefeitura 
Municipal de Brejo Santo-CE, conforme termo de referência. Tipo: menor preço (por lote). Modo de 
Disputa: Aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados que o início da 
disputa será a partir das 14h:00m (Horário de Brasília) do dia 02 de março de 2022, em sessão 
pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). Maiores 
informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na sala da Comissão, situada na 
Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através do fone (88) 3531-1042, 
das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton 
George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Saúde – Resultado do 
Julgamento da Habilitação - Licitação: Tomada de Preços Nº TP-04.28.3/2021-SESA. Objeto: 
contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de muro (gradil) 
no PSF São Francisco III e construção de muro (gradil) no PSF Morro Dourado II, localizados 
respectivamente a Rua Projetada, S/N, Bairro São Francisco e Rua Raimundo Jacinto Ferreira, S/N, 
ambas na sede do Município de Brejo Santo-CE, conforme projeto, planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro. A Comissão Permanente de Licitação torna público os seguintes 
resultados: Empresa(s) Habilitada(s): a empresa Ecos Edificações Construções e Serviços LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 20.784.805/0001-80; a empresa M. Minervino Neto Empreendimentos, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 63.312.771/0001-34; a empresa Abêto Construtora LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 28.580.471/0001-35; a empresa Construtora e Locadora Alexandre LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 17.490.708/0001-70 e, por último, a empresa Venus Serviços e Entretenimentos 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.744.002/0001-81, conforme ata circunstanciada lavrada 
durante a 2ª (Segunda) sessão pública, que ocorreu no dia (27/01/2022) a partir das 14h:00m 
(Horário Local). Considerando a ausência de todos os representantes legais na sessão pública de 
habilitação, será concedido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previsto no art. 109, inciso I, 
alínea "a" da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, cujo termo inicial se dará a partir 
do primeiro dia útil imediatamente posterior ao dia da circulação do resultado da habilitação na 
imprensa oficial. Maiores informações na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, 
Ceará ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m. Ériton George Sales 
Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira. A Comissão de Licitação, 
localizada na Rua Monsenhor Meceno, S/Nº– Centro-Lavras da Mangabeira/CE, comunica aos 
interessados que no dia 04 de marco de 2022, às 09:00hs, estará abrindo licitação na 
modalidade Tomada de Preço Nº 2022.02.16.01, Objeto: contratação de pessoa jurídica de 
serviços de assessoria e execução contábil, assessoria e acompanhamento de recursos 
humanos envolvendo: processamento da folha de pagamento, geração e transmissão de 
arquivos, GFIP, RAIS e SIM, e assessoria no gerenciamento operacional do controle interno, 
compreendendo os controles de almoxarifado, patrimonial, combustível e controle de despesas, 
junto a Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira/CE, conforme anexo I, parte integrante 
deste processo. O Edital completo estará disponível no endereço acima, ou no site do TCE/CE 
(Portal de Licitações do TCE-CE), a partir da data desta publicação, no horário de atendimento 
ao público, de 08:00 às 12:00h. Lavras da Mangabeira/CE, 16 de fevereiro de 2022. 
Raimundo Magalhães de Lima – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Licitação - Chamada Pública 

Nº 06.003/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio-CE, torna público que receberá os 

Documentos para Habilitação e Projetos de Vendas de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar referente a Chamada Publica Nº 06.003/2022, cujo objeto é a aquisição de gêneros 

alimentícios para suprir as necessidades de fornecimento de merenda escolar para os alunos da 

Rede Pública de Ensino de Eusébio-CE, a partir do dia 17 de Afevereiro de 2022 até o dia 07 de 

março de 2022 de 08h às 13h. A sessão pública ocorrerá às 14h do dia 07 de março de 2022, na 

sede da Prefeitura localizada à Rua Edmilson Pinheiro, 150, Bairro Autódromo, Eusébio-CE, O 

edital poderá ser obtido através do site: www.tce.ce.gov.br. Eusébio, 16 de fevereiro de 2022. 

Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público a 

Continuação do Pregão Eletrônico Nº GM-PE001/22-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para 

futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias 

que compõem o Fundo Geral do Município de Itaiçaba/CE. Data: 18/02/2022 às 15:00 horas (Horário 

de Brasília-DF). Local: www.bll.org.br e/ou www.bllcompras.com. Itaiçaba, 16/02/2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público 

que no próximo dia 02 de março de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade 

Pregão Presencial Nº GM-PP003/22-SRP, que objetiva o Registro de Preços para aquisição de 

combustíveis e lubrificantes, para o atendimento das necessidades das Unidades 

Administrativas do Município de Itaiçaba/CE. O edital completo encontra-se a disposição dos 

interessados no horário de expediente na sala de licitações à Avenida Cel. João Correia, 298, 

Centro, ou pelos sites: www.tce.ce.gov.br e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 16/02/2022.

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

Preços Nº 2022.02.09.01-TP. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Jaguaruana, torna público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 08 de 

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

contratação de empresa para construção do muro do cemitério Raimunda Amélia de Jesus na 

localidade de Lagoa Vermelha em Jaguaruana/CE. Jaguaruana/CE, 16 de fevereiro de 2022. 

Teresa Layana Barreto Coelho – Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Presidente da Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana, torna público, que o processo de Tomada de Preços Nº 2022.01.26.02 - TP, cujo objeto 
é: "contratação de prestação de serviços especializados em assessoria atuarial e previdenciária 
junto ao Fundo de Previdência Social do Município de Jaguaruana/CE.", não obteve a finalidade 
desejada, uma vez que nenhum interessado se fez presente, motivo pelo qual a sessão resultou 
em sua forma deserta. 15 de Fevereiro de 2022. À Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Chamada 
Pública Nº 2022.02.03.01-CHP. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana torna público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 10 de março 
de 2022, às 09:00h, estará realizando a Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar – PNAE. Tipo Menor Preço. Maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação na sede da Prefeitura NO horário de 8h às 12h. Jaguaruana/CE, 16 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 12:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2022 estará disponível para o 
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 07.004/2022, cujo 
objeto é a aquisição de veículo 0 quilômetros para atender as necessidades da Secretaria de 
Educação do Município de Novo Oriente/CE. Data de Abertura das Propostas: 02 de março de 
2022 das 09:00 às 09:30 horas. Data da Disputa de Preços: 02 de março de 2022 às 09:30 horas. 
O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na Rua Deocleciano 
Aragão, nº 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do sites:  www.bll.org.br e/ou 
www.bllcompras.com e www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Novo Oriente, 17.02.2022 Paulo Sérgio 
Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Extrato de Processo Adesão a Ata de 
Registro de Preços Nº 001/2022. Adesão a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal 
de Missão Velha/CE, inscrito no CNPJ/MF Nº: 07.977.044/0001-15, nos termos da Lei n° 
8.666/93 em consonância com a Lei n° 10.520/02 e suas alterações posteriores, Decreto 
Federal nº 7892/2013 e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo: Pregão 
Presencial por Registro de Preços Nº 2021.12.09.01 - Ata de Registro de Preço n°: 
2022.01.06.01. Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde. Órgão participante (Carona): 
Prefeitura Municipal de Penaforte/CE – inscrita no CNPJ: 07.414.931/0001-85, por intermédio 
das Secretarias de: Secretaria de Educação; Secretaria de Saúde; Fundo Geral. Objeto da 
Adesão: Adesão a Ata de Registro de Preços para locação de veículos de interesse das diversas 
Unidades Administrativas do Município de Penaforte/CE. Fornecedor Registrado: (1) Diogo 
Lima Crispim – ME - CNPJ/MF Nº: 35.639.992/0001-86. Valor Global: R$ 111.804,00 (Cento e 
onze mil oitocentos e quatro reais); (2) Belirardo Ferreira Sislva – ME – CNPJ/MF Nº: 
22.456.063/0001-90. Valor global: R$ 925.442,10 (Novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos 
e quarenta e dois reais e dez centavos). Vigência da Ata 06/01/2022 à 06/01/2023. Vigência do 
Termo de Adesão: 09/02/2022 à 31/12/2022. Penaforte/CE, 09 de Fevereiro de 2022. Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte – Aviso de Licitação – Pregão 

Presencial Nº PP007/2022-SESA. O Pregoeiro Oficial do Município de Penaforte, comunica 
aos interessados que no próximo dia 04 de março de 2022, às 09h:00min, estará abrindo 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº PP007/2022-SESA, cujo objeto é a aquisição de 
medicamentos, materiais odontológicos e insumos para atendimento das necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Penaforte/CE. O edital completo estará à disposição dos 
interessados após esta publicação no horário de 08:00h às 12:00h, no setor de licitações, site: 
www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios. Penaforte-CE, 16 de fevereiro de 2022. Cícero Rangel 
Andrade Bezerra - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação. A Prefeitura 
Municipal de Cariús torna público a Prorrogação do Pregão Presencial N° 2022.01.26.01, para 
aquisição de suprimentos de informática destinados a suprir a necessidades das Secretarias de 
Educação, Saúde e Administração e Finanças do Município de Cariús. Onde se lê: com data de 
abertura para o dia 17 de fevereiro de 2022, às 13:30h, na sede da Prefeitura Municipal de 
Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Leia-se: com data de abertura para o dia 22 de 
fevereiro de 2022, às 13:30h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, 
s/n, Esplanada. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 16 de fevereiro de 2022. 
Reldembergue Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação. A Prefeitura 
Municipal de Cariús torna público a Prorrogação do Pregão Presencial N° 2022.01.28.01, para 
Aquisição de Gêneros alimentícios destinados a suprir as necessidades das Secretarias do 
Trabalho e Promoção Social, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Secretarias atreladas ao Fundo 
Geral do Município de Cariús. Onde se lê: com data de abertura para o dia 17 de fevereiro de 2022, 
às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Leia-se: 
com data de abertura para o dia 22 de fevereiro de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal 
de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-
CE, 16 de fevereiro de 2022. Reldembergue Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação. A Prefeitura Municipal 
de Cariús torna público a Prorrogação do Pregão Presencial N° 2022.01.28.02, para a Aquisição de 
material de consumo para expediente e material de limpeza destinados a suprir a necessidades das 
Secretarias do Trabalho e Promoção Social, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Secretarias atreladas 
ao Fundo Geral do Município de Cariús. Onde se lê: com data de abertura para o dia 17 de fevereiro de 
2022, às 10:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada.  
Leia-se: com data de abertura para o dia 22 de fevereiro de 2022, às 10:00h, na sede da Prefeitura 
Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Informações pelo fone (088) 3514-1219. 
Cariús-CE, 16 de fevereiro de 2022. Reldembergue Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO  SISTEMA DE JUSTIÇA NO ESTADO DO CEARÁ – SICREDI  
COOPERJURIS. Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 220 – Edson Queiroz, Fortaleza - CE  CNPJ: 08.041.950/0001-76. NIRE 
– 23400013206. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA DIGITAL (IN-DREI 
nº 81/2020 e Lei 5764/71 artigo 43-A). O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE  CRÉDITO, 
POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SISTEMA DE JUSTIÇA  NO ESTADO DO CEARÁ – SICREDI COOPERJURIS, sede à 
Rua Des.  Floriano Benevides Magalhães, 220 – Edson Queiroz, Fortaleza - CE, inscrita no  CNPJ sob o nº 08.041.950/0001-76, 
no uso das atribuições que lhe confere o  Estatuto Social da Cooperativa, convoca seus ASSOCIADOS, que nesta data somam  
1.420 (mil quatrocentos e vinte associados), em pleno gozo de seus direitos sociais,  para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se de  forma digital, no dia 23 de março de 2022, às 08 horas, com a participação de 2/3  
(dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 09 horas, com a  participação de metade mais um dos associados, 
em segunda convocação; às 10  horas, com a participação de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira  convocação. A 
Assembleia será realizada na modalidade digital para todos os  associados, utilizando a plataforma de Assembleia Digital acessada 
pelo site  www.sicredi.com.br/assembleias, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que  compõem a ordem do dia:  EM 
REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa: mudança de endereço da  
SEDE e supressão do art. 39, inciso I. 2. Aprovação da consolidação do Estatuto Social. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA. 1. Prestação das contas do exercício de 2021, acompanhadas dos pareceres  do Conselho Fiscal e da Auditoria 
Independente;  2. Destinação das sobras apuradas;  3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações, das diárias e da  cédula 
de presença dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho  de Administração e do Conselho Fiscal;  4. Outros assuntos de 
interesse social. I - Os documentos relativos à ordem do dia e informações mais detalhadas  sobre o cadastro e utilização da 
ferramenta de participação na assembleia estarão  disponíveis aos associados no sítio www.sicredi.com.br/coop/cooperjuris/ e 
na sede  da cooperativa.  II - Para participar da assembleia digital deverá seguir os seguintes passos:  1. O associado deverá 
verificar se seu número de telefone e endereço de e-mail  estão atualizados no Sicredi (APP), Internet Banking ou dirigindo-se 
à sua  cooperativa;  2. Por meio do link www.sicredi.com.br/assembleias o associado deverá realizar  seu cadastro criando uma 
senha, caso ainda não esteja cadastrado;  3. No dia e hora da assembleia, o associado deverá acessar novamente o link  www.
sicredi.com.br/assembleias e, informar seu CPF e senha cadastrada,  clicar no evento de sua cooperativa e estará apto a participar 
das discussões e  votações dos itens da ordem do dia. O mecanismo digital utilizado permitirá  aos associados que se identifiquem, 
assim como exerçam seu direito a  manifestação e voto, mediante atuação remota, em tempo real.  III - Aos associados que 
acessarem a sala virtual da assembleia no momento da  sua realização, observados o dia e o horário indicados no preâmbulo, 
devidamente  cadastrados na forma do parágrafo anterior, será garantido o direito de  manifestação por escrito, direcionada à mesa 
diretora, via chat, resguardada, assim,  sua plena participação nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020. IV - A votação 
será realizada por intermédio de sistema eletrônico habilitado no  momento da Assembleia, sendo admitida, excepcionalmente, 
apenas na hipótese  de indisponibilidade da ferramenta eletrônica, a votação por escrito via chat.  V - A Assembleia será realizada 
no formato exclusivamente digital, com base no art.  43-A, da Lei 5.764/71 e na IN-DREI nº 81/2020, e gravada eletronicamente 
para  eventual análise das autoridades reguladoras e/ou dos associados, mediante  requerimento formal. Fortaleza - CE, 15 de 
fevereiro de 2022. FRANCISCO ANTÔNIO TÁVORA COLARES -- Presidente do Conselho de Administração

COMUNICADO A POPULAÇÃO DA CIDADE DE SOBRAL DE PARALISAÇÃO 
DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES EM CORREIOS NO DIA 23/02/2022 

O Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos e Similares do Estado do 
Ceará (SINTECT-CE), para cumprimento das exigências contidas na Lei n° 7.783/89, Lei de Greve, 
informa à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, à comunidade e à população do 
município de Sobral que os trabalhadores de Correios deste município estarão paralisando suas 
atividades a partir das 00:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2022, por tempo indeterminado, 
caso os Correios não apresente uma solução para os problemas que os trabalhadores vem 
enfrentando nesta unidade – Que já foi denunciado e pedido providencias junto a gestão 
dos Correios por várias vezes e nada foi solucionado: Condições de trabalho: Correção 
dos Ar condicionados que estão quebrados, tornando o ambiente insalubre e com altas 
temperaturas; Reparo nos banheiros que estão até interditados; Contratação de mais 
funcionários para atender a demanda de serviços que só tem aumentado a cada dia, desde 
2021 não há concurso; Disponibilização de um geladeira e um micro-ondas,  os que estão na 
unidade estão queimados, climatização do entreposto; substituição de cadeiras quebradas 
ou reposição das que estão faltando; dentre outros problemas que requer a correção com 
urgência por parte da gestão dos Correios. Fortaleza-CE, 16 de fevereiro de 2022. Maria de 
Lourdes Paz Felix – Coordenadora Geral do SINTECT-CE.

JCA PREMOLDADOS LTDA 
CNPJ 07.152.985/0001-10 

Torna público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC a LICENÇA 
PRÉVIA para Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, localizado na 
Rodovia BR 020, KM 08, S/N, Bairro Campo Grande, no município de Caucaia – CE. Foi determinado o cumprimento 
das exigências 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 Construção de uma Residência Unifamiliar, no Condomínio 
Alphaville Fortaleza - Av. Litorânea 2040 Quadra D1 LT 15 e 16, Cararu Eusébio-CE.  
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da  AMMA no qual esta publicação é parte integrante.
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A MOTA E SOUSA LTDA – ME
Torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, 
através do processo número 2021000073, a Licença de Operação 17/2022 com 
validade de 24/01/26 para atividade de fabricação de esquadrias de madeira para 
Instalações Industriais e Comerciais, localizada na AV DOUTOR STENIO GOMES 
1600, Bairro Santos Dumont, Município de Maranguape, Estado do Ceará.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
Torna público que recebeu da Super intendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença de Instalação – LI nº 61/2018 – DICOP - GECON, SPU Nº 5264638/2018, referente a 
“CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO, localizados as margens da RODOVIA 
CE – 368, zona urbana do Município de Jaguaretama - Ceará. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Tomada de Preços 
n° 22.23.05/TP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que, no dia 
09 de março de 2022, às 10h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de Preços, n° 
22.23.05/TP, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de Canteiro Central 
em Diversas Ruas do Município de Itapipoca/CE. O Edital completo poderá ser consultado pelo 
sítio  https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Itapipoca/CE, 16 de fevereiro de 2022. Antônio Vitor Nobre de 
Lima - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 
22.11.03/PE. Objeto: Aquisição de 04 (quatro) ambulâncias para compor a frota de veículos 
da Secretaria Municipal de Saúde de Itapipoca-CE, sendo que 03 (três) destas ambulâncias 
conforme Termo de Ajuste nº 29/2021 (MAPP-4666) e 01 (uma) ambulância conforme Termo 
de Ajuste nº 49/2021 (MAPP-4751), ambos celebrados entre o Estado do Ceará e a Prefeitura 
Municipal de Itapipoca-CE. A Prefeitura Municipal de Itapipoca, através Secretaria de Saúde, torna 
público aos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com o 
objeto acima descrito, na data e horários a seguir mencionados: Data e horário para Acolhimento 
das propostas e documentos de habilitação: até 03/03/2022, às 14h00min; Abertura as propostas:  
03/03/2022, às 14h30min; Sessão de disputa de preços: 03/03/2022, às 15h00min. Todos os horários 
referem-se ao horário de Brasília. O Edital poderá ser retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.br; www.
licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 16 de fevereiro de 2022. Vanessa Kelry Montenegro de Oliveira - 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde.

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30515 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIO CARVALHO JUAÇABA FILHO e CLAISEN SCHEELE ANDRADE PADILHA;
Edital n° 30508 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALFREDO DE OLIVEIRA FERREIRA e MARÍLIA DE SOUSA SANTOS;
Edital n° 30509 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HENRIQUE BRUNO SOUZA DE ALMEIDA e LILIANE CHAVES FONTOURA;
Edital n° 30510 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IGNACIO BARREIRA NANAN e ROSANE CHAVES DE ARAUJO BASTOS;
Edital n° 30512 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMUEL GOMES CADETE FILHO e ADNA ELAINE DA SILVA DOS SANTOS;
Edital n° 30513 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ISAAC BEVILAQUA DE ALBUQUERQUE GUIMARÃES e LIA ALMEIDA GOMES;
Edital n° 30514 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO MIRANDA DE SOUZA e IRYTHELLY DE MOURA VIANA;
Edital n° 30511 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NAIANA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS e CARLA LORENA VASCONCELOS LOUREIRO;
Edital n° 30516 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIEGO LIMA MARTINIANO e CARLA TATIANA MARTINS DE MORAES;
Edital n° 30517 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RONALD TEIXEIRA PONTES JUNIOR e HANNA BRUNNIELLE CAVALCANTE DE OLIVEIRA.

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, 16 de fevereiro de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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° 27362 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO EUGÊNIO VASCONCELOS JÚNIOR e LUCIANA BEZERRA DE MORAES;
Edital n° 27363 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO e ANA FLÁVIA BEZERRA 
PINHEIRO;
Edital n° 27364 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR MARTINS BARBOSA e MARIA ROSANE DE SOUZA SILVA;
Edital n° 27365 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TULIO CIRO MESQUITA PINHEIRO e MARINA CAVALCANTE HISSA;
Edital n° 27366 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE WILLAME GALVAO e MARIANA PINHEIRO 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, 16 de Fevereiro de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75495 - JOSÉ WESLLEY DE SOUZA ANDRADE e TAIS DA SILVA LIRA; 
Edital n° 75496 - FRANCISCO VIEIRA LIMA e MARIA SOLANGE DE SOUZA 
SILVA; Edital n° 75497 - ANDRÉ AMORIM DE OLIVEIRA e FRANCISCA VIVIANE 
DA SILVA AMORIM; Edital n° 75498 - JOSÉ JADYSON ALVES RODRIGUES e 
JAMILLY LIMA FELICIANO; Edital n° 75499 - BRUNO FERREIRA AMARANTE e 
RAQUEL ABREU DA SILVA; Edital n° 75500 - JOSÉ INACIO FERREIRA FILHO e 
MARIA ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA; Edital n° 75501 - RAMONTH MAGNUM 
BARBOSA DE SOUSA e MARIA JANAINA DOS SANTOS FELIX; Edital n° 75502 
- GLEDSON ALVES DA SILVA e ANA CLAUDIA LIMA DE SOUSA; Edital n° 
75503 - IVANDRO WILKER DOS SANTOS PAIXÃO e BEATRIZ DO NASCIMENTO 
BARBOSA; Edital n° 75504 - LUCAS DOS SANTOS MARIANO e MARIA CLARA 
DOS SANTOS DA SILVA; Edital n° 75505 - MARCIO DO CARMO PESSOA e LIGIA 
MARIA EUGÊNIO COSTA; Edital n° 75506 - LUIZ EDUARDO DE MOURA MOTA e 
MARCILENE ALVES DELMIRO.
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, 16 de Fevereiro de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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° 18146 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCINÉ GOMES FERREIRA e CONSUELO MARIA AMORIM DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 16 de Fevereiro de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

CARTÓRIO DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

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

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 30243 -  ALISSON GABRIEL LIMA DE SOUZA e GABRIELA CABRAL SANTOS;
Edital n° 30255 - ANGELO GIOVANNE PEREIRA BARBOSA e ANTONIA VITORIA BEZERRA MATIAS;
Edital n° 30242 - CLEBER ABREU DA SILVA e ANA SARIA FERREIRA AIRES;
Edital n° 30248 - DANILO PEREIRA CASTELO BRANCO e ANA LUÍSA BRÁS DA SILVA;
Edital n° 30245 - FLÁVIO FERREIRA DA CRUZ e FRANCISCA MILENA DANTAS DE SOUZA;
Edital n° 30253 - FRANCISCO EDVANDO DE FREITAS e MARIA LUCINETE DA SILVA;
Edital n° 30256 - FRANCISCO ISMAEL RODRIGUES e DIANA FERNANDES PAIVA SILVA;
Edital n° 30258 - FRANCISCO JOAB PINHEIRO ALVES e MARIZA ALVES PEREIRA;
Edital n° 30254 - FRANCISCO SILVA DE LIMA e MARIA HELENA CAMINHA;
Edital n° 30247 - JOÃO RIBEIRO DA SILVA e MARIA ISENETE TOMÉ;
Edital n° 30251 - JOSÉ THALISON ARAÚJO LIMA e LUCILENE FERREIRA DE LIMA;
Edital n° 30244 - KALLEBE TAVARES ALVES e JAYANNE SEVERIANO CAETANO;
Edital n° 30250 - LEONARDO ALVES DA SILVA e WILIANA GONÇALVES DA SILVA;
Edital n° 30241 - MARCIO DE LIMA PIRES e ANTONIA ERISVANIA MARREIRA COELHO;
Edital n° 30252 - MARCIO RODRIGUES CARTAXO e RENATA PONTES DA CUNHA;
Edital n° 30257 - MATHEUS GENTIL MONTEIRO DE ALMEIDA e LETICIA MARIA PERES DE MEDEIROS;
Edital n° 30249 - SAMILO ANDRÉ VIEIRA e DÉBORA JHESSE AGUIAR DA SILVA;
Edital n° 30246 - SÉRGIO PORTELA DE SOUSA AGUIAR e NAYARA TEIXEIRA CARIOCA;
Edital n° 30261 - ANTONIO ANICETO AZEVEDO e ANA MARIA ALVES DA CRUZ PAIVA;
Edital n° 30264 - ANTONIO RICKSON NOGUEIRA ALVES e RAYANE GRANGEIRO BAIMA CAVALCANTE;
Edital n° 30267 - DENILSON SANTOS DA COSTA e NATHYELE LINO VIEIRA;
Edital n° 30268 - FRANCISCO CARLOS PEREIRA DE FRANÇA e NADIANA DE FATIMA FERREIRA DA FON-
SECA OLIVEIRA;
Edital n° 30259 - FRANCISCO DA CRUZ DE ARAÚJO e MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA;
Edital n° 30266 - FRANCISCO EMANUEL MACIEL DE SOUSA e FABIANA LUCIA SILVA LIMA LOPES;
Edital n° 30263 - GERMANO LOPES SANTOS e DANIELA CANDIDA DE ARAUJO;
Edital n° 30265 - PABLO YURI VERGA PINTO e SAYONARA DANTAS;
Edital n° 30260 - THIAGO ALVES SILVA e CAMILLA QUEIROZ DA SILVA;
Edital n° 30262 - THIAGO FEIJÓ PONTE e EUNIR SILVA ALMEIDA;
Edital n° 30269 - WELLINGTON ROSENO DE GOIS NICOLAU e ANTONIA FERNANDA SOUSA MOURA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 16 de Fevereiro de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

OFICIALA

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66548-THIAGO MOURA CASTRO E FRANCISCA DAIANA DA SILVA
66549-LUCIANO IBIAPINO DOS SANTOS E FRANCELI RODRIGUES DE ARAÚJO
66550-LUIZ CARLOS CAMPOS COSTA FILHO E MARIA RACHEL DE ANDRADE 
COSTA
66551-MÁRCIO DOUGLAS DE SOUSA LIMA E ROBERTA SUZZY DE CARVALHO 
PINHEIRO

Fortaleza, 16 de fevereiro de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9396 - DAVI DE CASTRO HEIDRICH E VITORIA ALMEIDA SANTOS
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. La-
vrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 16 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. PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Nº: 0075-19.108/2022. TIPO: USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL. MODALIDADE: EXTRAORDINÁRIA. REQUERENTE: ISAAC WALLIS CAMURÇA DE LIMA, brasileiro, solteiro, 
maior, estudante, CPF/MF nº 023.369.063-84, data de nascimento 16/08/1999, filho de Isaias Kalley Rodrigues de Lima e 
Elineide Pereira Camurça de Lima, residente e domiciliado na Av. B, nº 2, Beberibe/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 Rua Antônio Rodrigues Pitombeira, nº 495, Zumbi, Horizonte/CE. Com as seguintes medidas e 
confrontações: AO SUL - (Frente) – com 36,34m, limitando-se com a Rua Antônio Rodrigues Pitombeira. AO OESTE - 
(Lado Direito) –com 58,65m limitando-se com o imóvel de posse/ocupado por Francisco Oliveira da Silva e com o imóvel de 
posse/ocupado por Ranilda Sousa dos Santos Magalhães. AO NORTE - (Fundos) – com 36,60m limitando-se com a Rua 
06 de Março. AO LESTE - (Lado Esquerdo) – com 59,05m limitando-se com o imóvel de posse/ocupado por José Nogueira 
Gomes. Perfazendo uma área territorial de 2.148,20m².  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 requerentes 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 dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e 
dois (16/02/2022). Eu, Tiago Ferreira, escrevente autorizado, digitei. Eu, Ilze Freitas, Tabeliã Substituta, 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.
339082- Wilton Endrew Estevão Leandro e Natalia Nascimento da Silva; 
339083- Luiz Carlos Alcantara da Silva Junior e Eliane Simplicio Carlos;
339084- Antonio José Pinto Amaro e Elisangela Monteiro da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 16 de Fevereiro  de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

ELIOSMAR FERREIRA UCHOA E CIA LTDA 
CNPJ 07.192.859/0001-99 

Torna público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC a AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL para Nivelamento do Terreno (Terraplanagem), localizado na localidade Riachão-Barra Nova, s/n, no 
Bairro Barra Nova (Rua Ana Amélia Bezerra de Menezes, S/N), no Município de Caucaia – Ceará. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Por falta de consenso em torno do tema, o Senado deci-
diu adiar a votação das propostas legislativas que tinham 
como objetivo diminuir o preço dos combustíveis. Os dois 
projetos em tramitação na Casa tinham votação prevista 
para ontem (16) no plenário. No entanto, há resistência por 
parte dos parlamentares, que pedem mais discussão sobre 
os pareceres apresentados. Além disso, o presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur Lira, mostrou a todo mo-
mento contrariedade com as mudanças que estavam sendo 
promovidas pelos senadores em uma das propostas, que já 
havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados.

O texto apresentado por Prates desagradou a integran-
tes do Ministério da Economia, por diversos motivos. Um 
deles foi a inclusão da ampliação do Auxílio Gás, programa 
que banca 50% do valor do botijão a 5,5 milhões de famílias 
em situação de extrema pobreza. A mudança no programa, 
para contemplar ao menos 11 milhões de beneficiários, ge-
raria uma despesa adicional de R$ 1,9 bilhão - dinheiro que 
não está disponível no Orçamento, segundo os técnicos do 
Governo. Também desagradaram as decisões de deixar a 
mudança na cobrança do ICMS. A expectativa da equipe 
econômica era a efetivação de uma alteração das alíquo-
tas atuais do imposto estadual, cobradas na forma de um 
porcentual sobre o preço ("ad valorem"), para o modelo de 
cobrança fixa por litro (modelo "ad rem").

Combustíveis: Senado adia decisão

Lucro. Os investidores estrangeiros aportaram R$ 1,78 bilhão em recursos no segmento 
secundário da B3 na segunda-feira (14/02). Nesse dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,29%. O 
acumulado mensal alcançou R$ 14,85 bilhões e o anual chegou a R$ 47,34 bilhões.

Os secretários de Fazenda 
dos governos estaduais, por 
meio do Comitê dos Secre-
tários de Fazenda dos Esta-
dos (Comsefaz) reagiram ao 
substitutivo do projeto de 
lei nº 11/2020, que altera as 
regras de do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre com-
bustíveis. O texto foi apre-
sentado nesta terça (15/02) 
pelo relator, o senador Jean 
Paul Prates, e também de-
sagradou ao Ministério da 
Economia.

O Comsefaz disse em car-

ta assinada pelos 27 secretá-
rios estaduais, que o texto, 
ao implementar a cobrança 
de uma alíquota única do 
ICMS sobre combustíveis 
em todo o território nacio-
nal, vai acabar elevando os 
impostos. “Os estados com 
as menores cargas precisa-
riam elevar suas incidências 
até o patamar que garanta 
a arrecadação dos estados 
com maiores cargas, para se 
chegar a uma alíquota cuja 
geração de recursos fosse de 
tamanho percentual unifor-
me em todo território nacio-

nal”, diz a carta.
Para os secretários, o tex-

to parte da premissa equivo-
cada de que o aumento dos 
combustíveis é causado pelo 
ICMS. “As regras do ICMS 
não são alteradas há quase 
duas décadas. Não houve al-
terações recentes de alíquo-
tas, tampouco na sistemática 
de apuração, que é a mesma 
desde 2007”, afirmam.

Os valores cobrados pelos 
postos, segundo os secretá-
rios, são resultados da polí-
tica de preços exercida pela 
Petrobras desde 2016, desde 

que decidiu acompanhar os 
preços internacionais do pe-
tróleo.

Ainda segundo o Comse-
faz, as alterações sugeridas 
pelo projeto nº 11/2020 são 
inconstitucionais e não re-
duzem os preços. Por isso, 
solicitam ao Senado que tra-
mite o PL nº 1472/2020, que 
cria a necessidade de os pre-
ços internos terem como re-
ferência o custo de produção 
e que cria um fundo para es-
tabilizar os preços. O Minis-
tério da Economia, por sua 
vez, é contra o pedido

Novos negócios
A abertura de pequenos 

negócios no País bateu 
recorde no ano passado, 
segundo um levantamen-
to divulgado pelo Sebrae. 
Em 2021, mais de 3,9 
milhões de empreendedo-
res formalizaram micro e 
pequenas empresas ou se 
registraram como micro-
empreendedores individu-
ais (MEIs). O número 
representa crescimento de 
19,8% em relação a 2020, 
quando foram abertos 3,3 
milhões de negócios. Em 
relação a 2018 (2,5 mil-
lhões de novos CNPJs), a 
expansão chega a 53,9%.

Novos negócios II
Enquanto a pandemia 

forçou muitos para o 
empreendedorismo por 
necessidade, ela também 
estimulou a busca desse 
meio de vida por oportuni-
dade. O Sebrae avalia que 
a tendência de crescimento 
continuará nos próximos 
anos. Em 2020, o relatório 
Monitor do Empreendedo-
rismo Global (Global En-
trepreneurship Monitor, 
em inglês) estimou que 
50 milhões de brasileiros 
que ainda não empreen-
diam tinham planos de 
abrir o próprio negócio 
nos próximos três anos.

Aplicações
Enquanto brasileiros tro-

cam a Bolsa por aplicações 
em renda fixa, estrangeiros 
buscam lucros com ações 
de algumas das principais 
empresas do Brasil, segun-
do a XP. Valorização das 
commodities, taxa de juros 
em alta e uma tendência 
de correção das principais 
bolsas globais são os 
motores desse carrossel. 
O saldo dos aportes de 
estrangeiros no mercado 
de ações do País neste ano 
é de aproximadamente R$ 
47,3 bi, segundo a B3 - 74% 
maior do que o acumulado 
de janeiro e fevereiro de 
2021 (R$ 27,2 bi).

Ampliação
Um termo aditivo, que 

prevê uma ampliação 
voltada para a atracação 
de barcos pesqueiros, foi 
assinado entre a Compa-
nhia Docas do Ceará e a 
Compex Indústria de Pesca 
e Exportação Ltda. Com 
o acréscimo de 609,6 m² 
(5,41%), a área final será 
de 12.573 m² e o valor con-
tratual, vigente por 20 anos, 
chegará ao montante de R$ 
3,58 milhões. O documento 
inclui as adequações da 
Portaria 51/2021, do Minis-
tério da Infraestrutura, que 
regulamenta a exploração 
de áreas não operacionais 
do Porto de Fortaleza.

Desconfiança quase anula otimismo  
Após duas altas seguidas, a confiança do em-
presário do comércio, recuou 1,2% em fevereiro, 
segundo a CNC. Com 119,3 pontos, o indicador 
permaneceu dentro da zona de satisfação (acima 
dos 100 pontos), o que se deu devido à recuperação 
do setor no ano passado. Os dados apontam que 
a taxa quase eliminou o crescimento de janeiro 
(1,4%), resultando em um avanço anual de 0,2% em 
2022. O número, no entanto, é mais positivo do que 
o do primeiro bimestre do ano passado, quando o 
acumulado apresentou redução de 2,7%.

Paulo Guedes diz que governo vai lançar 
pacote de crédito de R$ 100 bilhões

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse 
que o governo vai lançar 
um pacote de crédito de 
R$ 100 bilhões na semana 
que vem. A explanação do 
ministro ocorreu durante 
almoço com representantes 
da União Nacional de Enti-
dades de Comércio e Servi-
ços (Unecs) nessa quarta-
-feira (16/02). De acordo 
com o ministro, a ação vai 

atender tanto microem-
preendedores individuais 
(MEIs) quanto empresas 
com faturamento de R$ 300 
milhões ao ano.

“É bastante oportuno, 
pela tempestividade. As 
empresas do setor de ba-
res e restaurantes estão no 
“sufoco” e uma a cada cin-
co relata atraso em paga-
mentos. Com esse recurso 
novo, teremos um ano de 

crescimento, depois da re-
tomada forte que tivemos 
no segundo semestre do 
ano passado. Vamos man-
ter o fôlego para continuar 
crescendo”, disse Paulo Sol-
mucci, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel).

Paulo Guedes anunciou 
o pacote após ser questio-
nado sobre a manutenção 
do Programa Nacional de 

Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Pronampe) em 
2022, e disse que a linha de 
crédito criada na pandemia 
será reativada. Da mes-
ma forma, haverá aportes 
no Fundo Garantidor de 
Investimentos (FGI), que 
dá suporte ao Programa 
Emergencial de Acesso ao 
Crédito (Peac), que aten-
de a empresas de médio e 
grande portes.

Gasolina e gás sobem 5x além da inflação   
A gasolina e o gás 
de cozinha subiram 
cinco vezes mais 
que a inflação 
oficial medida pelo 
IPCA no período, 
enquanto o diesel 
subiu quatro vezes, 
segundo o Dieese. 
Desde janeiro de 

2019, a gasolina teve reajuste de 116%, ante uma inflação 
de 20,6% no período. No gás de cozinha, a alta foi de 
100,1%, e no diesel, de 95,5%, de acordo com dados da 
Petrobras analisados pelo Dieese.

Estados reagem contra projeto 
que altera ICMS de combustíveis
Segundo os secretários de Fazenda dos governos estaduais,
a medida não vai impactar na redução do preço dos combustíveis

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhecimento 
dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 2022.01.19.003-PE-
-SMS do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
locação de veículos, com motorista, combustível e manutenção pela contratada, para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do município,  que do dia 17/02/2022 a 04/03/2022  até às 08h 
(Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação refe-
rentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá 
no dia 04/03/2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a 
partir das 09:30h do dia 04/03/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição 
dos interessados para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João 
Tomaz Ferreira, nº 42 – Centro – Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações 
pelos fones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário de 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Serviços de Especialidades Médicas São Rafael S/S Ltda, CNPJ: 22.752.286/0003-66 - Torna 
público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a 
licença ambiental por adesão e compromisso – LAC. Para atividades médicas ambulatorial com 
recursos para realização exames complementares. Localizada na Rua: Sebastião Ribeiro da 
Silva, N°: 257, Bairro: Cel. José Aurélio Câmara, Quixeramobim-CE. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, locali-
zada na Travessa Tiradentes, Nº 30, Centro, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que no período de 17/02/2022 a 31/12/2022, no horário de 08h às 12h, estará realizando Cha-
mamento Público Nº 2022.02.17.001-SAS(Secretaria de Trabalho e Assistência Social), para o 
credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços, para atender as 
demandas da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do município, conforme especificações 
constantes do anexo I, parte integrante deste processo, o edital o qual se encontra, na íntegra, 
à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, no horário de atendi-
mento ao público, das 08h às 12h. Artur Valle Pereira.

Câmara Municipal de Quixeramobim – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 04/03/2022, às 09h, na 
sede da Comissão de Licitações, localizada na Rua Cônego Pinto de Mendonça, n° 60 – Centro, 
estará realizando licitação de Tomada de Preços Nº 19.003/2022-TP, cujo objeto: Contratação 
de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria 
em contabilidade pública, visando atender de forma contínua as exigências da Lei Federal nº 
4.320/64, Lei Complementar Nº 101/2000 e instruções normativas do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará/TCE. O Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da 
data desta publicação, no horário de expediente ao público, das 08h às 14h, bem como no Portal 
de Licitações do TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Tarcizio de Almeida Coelho.

Rafaela Sarmento Farias 00704331357, CNPJ: 26.709.194/0001-92. Torna público que requereu 
a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a Licença Ambiental por 
Adesão e Compromisso - LAC, para atividade de fabricação de produtos de carne, localizado 
no município de Quixeramobim/CE, na avenida Geraldo Bizarria de Carvalho, N°83, Bairro Ed-
milson Correia de Vasconcelos. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação – O Pregoeiro da Comissão de Pregão, torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, o edital do Pregão Eletrônico nº 02.15.01/2022, 
que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal com cilindros 
em comodato para atender a demanda da Secretaria da Saúde. Recebimento das propostas: a partir 
desta publicação até o dia 04/03/2022, às 08h, horário de Brasília, abertura das propostas, no sítio 
www.bbmnet.com.br. O início da sessão de disputa de preços: 04/03/2022 às 09h, horário de Brasília, 
no sítio www.bbmnet.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do sítio referido 
acima e demais informações poderão ser adquiridas no endereço: Rua: Juvenal Gondim, nº 221 – 
Centro – Pindoretama/CE. Telefones: (85) 3375-1427 / 3375-1891, de segunda a sexta-feira, de 08h 
as 14h. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao sítio www.bbmnet.
com.br para verificação de informações e alterações supervenientes. Josimar Gomes Sousa.

ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE URUOCA - Aviso de Adiamento - O município de 
URUOCA-CE, através da CPL, avisa aos interessados que a abertura do Edital do Pregão 
Eletrônico N° 0010701.2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES 
PERSONALIZADOS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 
DE URUOCA-CE. Com abertura da sessão pública virtual prevista para o dia 18 de fevereiro 
de 2022, às 08h00min (Horário de Brasília), FICA ADIADA para o dia 03 de março de 2022 as 
08h00min, através do site: http://www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA 
REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
AVISO DE LICENÇA

A Iracema Transmissora de Energia S.A., inscrita sob o CNPJ 09.250.729/0001/90, 
torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais (IBAMA), em 17 de janeiro de 2022, a Licença de Instalação (LI) Nº 
1387/2021 - Retificação, com validade de dois anos e três meses, para a atividade 
de implantação do seccionamento da Linha de Transmissão (LT) 500kV São João do 
Piauí - Curral Novo do Piauí ll - Milagres, por meio da nova Subestação de Milagres 
ll e a relocação do banco de reatores da linha 500kV - (3+1R) x 60 MVAr de Milagres 
l para Milagres ll, situada no Município de Milagres, estado do Ceará. Ramon Sade 
Haddad - Diretor Presidente.

COOPEURO - COOPERATIVA DOS UROLOGISTAS DO CEARÁ LTDA.

CNPJ 03.124.805/0001-35 – NIRE 23400009152

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (DIGITAL)

Pelo presente Edital de Convocação o Diretor-Presidente da COOPEURO - COOPERATIVA DOS UROLOGISTAS DO CEARÁ 

LTDA., CNPJ 03.124.805/0001-35, NIRE 23400009152, com sede social localizada à Avenida Dom Luís nº 300, 11º. andar - sala 

1126, Aldeota, em Fortaleza (CE), no uso das atribuições que lhe confere os artigos 22 “caput” e 25 “caput”, ambos do Estatuto 

Social, CONVOCA os 104 (cento e quatro) cooperados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) a 

realizar-se na modalidade DIGITAL no dia 22 DE MARÇO DE 2022 (terça-feira), em primeira convocação às 17h com, no mínimo, 

2/3 dos cooperados presentes, em segunda convocação, às 18h com, no mínimo, a metade mais um dos cooperados presentes, e 

em terceira e última convocação, às 19h com, no mínimo, 10 (dez) cooperados presentes, para deliberarem sobre a 

seguinte:ORDEM DO DIA: 1. Deliberação sobre a Prestação de Contas da Diretoria, relativa ao exercício de 2021, 

compreendendo: a) relatório da gestão do exercício social; b) balanço patrimonial; c) demonstrativo da conta de sobras apuradas 

ou das perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; 2.Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas no exercício encerrado; 

3.Eleição e posse do Conselho Fiscal, sendo 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes, eleitos individualmente, 

todos com mandato até a AGO de 2023; (votação exclusivamente por sistema informatizado); 4.Fixação da produção especial 

dos ocupantes dos cargos sociais, ou seja, do valor do “Pró-labore” da Diretoria, bem como o valor da Célula de Presença para os 

membros do Conselho Fiscal e do Conselho Técnico, pelo efetivo comparecimento às reuniões; Observações: a) A presente 

Assembleia Geral será realizada na modalidade digital, sendo gravada e arquivada pelo prazo legal, nos termos da Instrução 

Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), do Ministério da Economia (IN DREI 

81/2020), cujos cooperados poderão participar e votar a distância através da rede mundial de computadores (internet), sendo 

considerada para todos os fins legais como realizada na sede da cooperativa; b) A votação individual à distância será 

exclusivamente pelo sistema “CURIA” que, uma vez acessado por uso de senha pessoal, também permitirá ao cooperado 

participar à distância através de link para sala virtual (videoconferência) na plataforma “ZOOM”; c) Os cooperados interessados 

em participar desta Assembleia Geral deverão estar com seu cadastro de e-mail atualizado, podendo fazer previamente essa 

atualização pelo endereço eletrônico credenciamento@coopeuro.com.br, até às 16:30h do dia 22/03/2022; d) Os cooperados 

receberão e-mails contendo as orientações necessárias para acesso e uso do sistema de votação; e) Os documentos e 

informações que serão apresentados durante a Assembleia Geral serão disponibilizados até, no máximo, 5 (cinco) dias antes da 

realização desta, no endereço eletrônico https://urologistas.sistima.com.br/;f) A COOPEURO não poderá ser responsabilizada 

por problemas decorrentes nos equipamentos de informática ou de conexão à internet do cooperado, que não estejam sob o seu 

controle, conforme disposto na nota “a”, do item “2”, da seção “III”, do anexo “VI” da IN DREI 81/2020; g) As inscrições dos 

candidatos individuais concorrentes ao cargo de Conselheiro Fiscal, deverão ser feitas até o 5º (quinto) dia que antecede o da 

realização desta Assembleia Geral Ordinária, na sede da cooperativa no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h dos dias úteis, 

mediante preenchimento de ficha de inscrição. Alternativamente poderão também ser feitas pelo endereço eletrônico 

credenciamento@coopeuro.com.br, no mesmo prazo acima. h) O candidato individual, referidos no item “g” acima, que efetuar 

o pedido de inscrição por meio eletrônico receberá e-mail resposta com a confirmação de que seu pedido foi recebido e caso não o 

receba em até 60 (sessenta) minutos, deverá entrar em contato imediato com a COOPEURO sob o risco do mesmo ser invalidado; 

i) Conforme determina o art. 24, § 1º., do Estatuto Social da Cooperativa, será considerado presente nesta AGO o cooperado que 

registre sua presença no controle de acesso à sala virtual (videoconferência), através do sistema de voto à distância indicado pela 

cooperativa; j) Conforme determina o art. 27 “caput” do Estatuto Social da Cooperativa e o art. 44 da Lei 5.764/71, a presente AGO 

se restringirá, exclusivamente, à ORDEM DO DIA supracitada, em atenção aos princípios legais e doutrinários da vinculação do 

ato convocatório e da inalterabilidade do edital de convocação; k) As deliberações tomadas pela maioria dos presentes à 

Assembleia Geral na forma do Estatuto Social da Cooperativa vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou 

discordantes.Fortaleza (CE), 17 de fevereiro de 2022.

 Dr. SAMUEL LUZ MORENO - Diretor-Presidente da COOPEURO

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 007/2022 – PE - SRP. A Pregoeira do Município de Choró-CE – torna público para 
conhecimento dos interessados a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 - SRP, cujo 
objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI’S (MÁSCARA 
N95/PFF2) E MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL GEM E ETÍLICO) PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE. Início do Cadastra-
mento das Propostas: 17 de Fevereiro de 2022, às 10:00hs até 01 de Março de 2022 às 08:00hs; 
Data de Abertura das Propostas: 01 de Março de 2022, às 08:30h; Início da Sessão de Disputa de 
Preços: 01 de Março de 2022, às 09:30hs. Todos os horários dizem respeito ao horário de Brasília. 
O edital completo poderá ser adquirido na sede da Comissão de Licitação e nos sites: https://www.
licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp; https://www.tce.ce.gov.br. Ana Paula Estêvão Silva – Pregoeira 
Oficial do Município de Choró/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - AVISO DE LI-
CITAÇÃO.  PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1702.01/22- PE/SEC-DE SAÚDE. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS, 
MATERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, 
UTENSÍLIOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR), DESTINADOS A 
ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAN-
TANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  DO TIPO: MENOR PREÇO. 
O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Santana do Acaraú-CE, toma público para conhecimento dos 
licitantes e demais interessados, que do dia 17 de Fevereiro de 2022 a 02 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 02 de Março de 2022, às 08h00m1n. (Horário de Brasília) e o 
início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 02 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. São João, 75 - Bairro Centro , Santana do Acaraú – CE, 
no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Municipal. À comissão de Pregão.   Santana 
do Acaraú/Ce, 17 de Fevereiro de 2022.   

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - AVISO DE PUBLICAÇÃO DO 
EXTRATO DO CONTRATO–TOMADA DE PREÇOS N° 2021.11.24.01-A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Acopiara/CE – resolve publicar o Extrato do Contrato Nº 
2022.02.11.01 da TOMADA DE PREÇOS N° 2021.11.24.01, Contratante: Secretaria de Infraes-
trutura – Contratada: ARAÚJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME. Com valor global de 
R$ 1.099.321,09 (Hum milhão noventa e nove mil trezentos e vinte e um reais e nove centa-
vos). Cujo Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVI-
MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, 
CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. Prazo de 
vigência do contrato: 12 (DOZE) MESES - Assinado pela Contratada: o Sr. ERIK ALVES PIANCÓ e 
o Sr. FRANCISCO EVANDRO DE ARAÚJO – Assinado pela Contratante.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – A Comissão de Pregão, 
localizada na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, torna público o EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 1702.01/2022– cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA 
PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAIS DE IMPRENSA E ENTREVISTAS DE 
CAMPO EM RÁDIOS DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE 
PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORAS DE RÁDIO, DE RESPONSABILIDADE DO 
GABINETE DO PREFEITO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA que 
realizar-se-á no dia 02.03.2022, às 09:30 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço 
acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 as 17:00 horas ou no sítio http://www.tcm.
ce.gov.br/licitacoes.   Senador Sá-CE, 16 de Fevereiro de 2022.   Erivando Oliveira De Morais 
Filho Pregoeiro Oficial. 

VJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR 

a Licença Ambiental Única para desmembramento de terreno, em Tianguá, na Rua 

Antônio Gonçalves Dias, S/N, bairro Geraldo Saraiva. Foi determinado o cumprimento 

das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMATUR.

MAEDU PARTICIPAÇÕES S/A – CNPJ Nº 34.126.101/0001-25 e outros
Tornam público que requereram a SEAMP - Aquiraz LICENÇA PRÉVIA para CONSTRUÇÃO DE UM 
PONTO COMERCIAL VAREJISTA (LOJAS AMERICANAS), localizada na Via Arterial I, Lote 32 e Lote 
33, Quadra 37, Porto das Dunas – IIIª Etapa, Aquiraz, Estado do Ceará, CEP: 61.700-000, conforme 
resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias 
para o licenciamento ambiental na SEAMP.
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Mandado. O Ministério da Justiça da Itália emitiu mandado de prisão internacional para o ex-atacante 
Robinho, depois que o principal tribunal do país confirmou sua condenação por estupro, disse um porta-voz 
do ministério onem (16). O ministério pediu à agência policial global Interpol que promulgue o mandado.ESPORTES

FOTO GUILHERME DROGAS/FORTALEZA FC

Flamengo vence de virada o Madureira e se torna líder do Cariocão 
O Flamengo venceu o Ma-

dureira, de virada, por 2 a 1, e 
chegou, momentaneamente, 
à liderança do Campeonato 
Carioca, na abertura da sétima 
rodada da Taça Guanabara. 
O Rubro-Negro agora soma 
16 pontos, um a menos que 
o Fluminense, mas o Tricolor 
pode se manter no topo da ta-
bela caso vença o Nova Iguaçu, 
logo mais, às 21h35 (horário 
de Brasília), no estádio Luso-
-Brasileiro. É o último jogo do 

time carioca antes da decisão 
do título da Supercopa do Bra-
sil, às 16h do próximo domin-
go (20), na Arena Pantanal, em 
Cuiabá. Mal começou o jogo, 
o  Madureira abriu o marca-
dor no primeiro minuto de 
bola rolando, após contra-ata-
que do atacante Ygor Catatau.  
O camisa 7 aproveitou a zaga 
desorganizada e balançou a 
rede com um chute cruzado. 
A partir daí, o Madureira se 
fechou e investiu ainda mais 

nos contra-ataques. Por pou-
co não amplia aos 23 minutos, 
após um lançamento de Felipe 
Dias a medida para Pulga que 
chutou certeiro, mas o goleiro 
Diego Alves brilhou na defesa. 

No segundo tempo, o téc-
nico Paulo Sousa fez substi-
tuições importantes, como 
Everton Ribeiro no lugar de 
Marinho e mudou a história 
do jogo. Aos 13 minutos, em 
jogada pela esquerda, Vitinho 
cruzou para o camisa 5 Arão 

que saiu da marcação e ajeitou 
para Everton igualar o placar 
para o Rubro Negro. E dez mi-
nutos depois, foi Arão que vi-
rou para o Flamengo: o volante 
aproveitou o rebote após chute 
de Pedro e mandou de chapa 
um chute cruzado,  de fora da 
área, deixando Dida totalmen-
te vendido. Depois de passar à 
frente no placar, o Rubro-Ne-
gro abafou o Madureira, e teve 
chances de ampliar, mas o pla-
car terminou mesmo em 2 a 1.

Não confunda        
Criticar é uma coisa necessária até. Ofender e caluniar 

é outra coisa.

O rei
Nos lencóis macíos, amantes se dão, travesseiros soltos, 

roupas pelo chão...

Sonhos
Só ganha quem joga. Insista, persista e não desista. 

A Loteria dos Sonhos tem o aval da Loteria Estadual do 
Ceará.

Polícias
Eu desconheço uma polícia militar ou civil que pren-

da mais gente do que os órgãos de segurança do nosso 
estado. O diabo é que a bandidagem é grande. Às vezes o 
assassino mata de manhã e a tarde do mesmo dia já está 
preso.

Sérgio Pinheiro
Seu nome foi lembrado em recente papo que viveu a 

época de ouro de nosso rádio. Toda vez que tocava a sua 
vinheta ele entrava no ar e dizia: tá falando com ele.

CARLOS TOLSTOI Sua passagem pelo esporte foi 
marcado pelos amplos conhecimentos de atividades sempre 
com uma conduta séria e honrada. Por onde anda Carlos Tols-
toi aqui na coluna com o Falcão, por várias vezes apontado 
como o maior jogador de futsal do mundo.

Com o resultado, a equipe Juan Pablo Vojvoda se manteve na liderança do grupo A, com nove pontos

Paulino Rocha

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

"Eu não comento saládio de jogador nem quero 
saber quanto ele ganha, porque se for muito ele não vai 
me dar nada e se for pouco ele não vai me pedir para 
aumentar". Este conceito era do Paulino Rocha o maior 
fenômeno de nosso rádio esportivo. Torada amigos 
carinhosamente, boa tarde.

O RACHA O racha é o mais democrático jogo de futebol que 
se pratica o ano todo. Não tem árbitro, não tem impedimento, 
não tem falta e todo mundo é igual. Um dos mais badalados ra-
chas de nosso estado é o que se pratica no Estádio Eudoro Correa 
que é o campo do Colégio Militar, também chamado de racha do 
cel. Haroldo, querida figura de nosso esporte. Entre os pratican-
tes o campeão do mundo Cacá aqui com o Lúcio do futsal.

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

Leônidas  
No Flórida Bar tem uma mesa dominical 

que reune há anos velhos amigos no coman-
do meu amigo Marinho Neto. Lá eu sempre 
estou e com o Leônidas Guimarães relem-
bramos os bons tempos da praça do ferreira, 
sempre ao final da tarde. E me vem à mente 
grandes nomes que ali estavam com Aziz 
Jereissati, Roberto Bartos, Zé Flávio Teixeira, 
Guilhem Carneiro e outros mais.

O duelo que abriu a quin-
ta rodada da primeira fase da 
Copa do Nordeste terminou 
empatado. Nesta terça-feira 
(15), Botafogo-PB e Forta-
leza empataram por 1 a 1 no 
estádio Almeidão, em João 
Pessoa. O Belo assumiu pro-
visoriamente o quinto lugar 
do Grupo B, com os mes-
mos cinco pontos de Náuti-
co (quarto) e CRB (terceiro), 
superado pelo saldo de gols. 
O Leão do Pici permanece na 
ponta do Grupo A, com nove 
pontos, mas tem a liderança 
ameaçada por CSA (sete pon-
tos) e Sport (seis), que ainda 
jogam pela rodada. Foi o ter-
ceiro empate consecutivo do 
Tricolor na competição.

Os donos da casa inicia-
ram melhor, marcando forte e 
dando trabalho ao trio de zaga 
do Fortaleza com os atacantes 
Nicolas e Leilson. O Leão do 
Pici demorou, mas encontrou 
espaços pela direita. Aos 30 

minutos, Yago Pikachu foi 
lançado pelo meia Matheus 
Vargas, tentou deslocar o go-
leiro Luís Carlos e mandou 
ao lado. Aos 39, o lateral foi 
novamente acionado e cruzou 
para o atacante Romarinho, 
de cabeça, abrir o marcador 
para os visitantes. O empate 
veio no começo da etapa fi-

nal. Aos oito minutos, o meia 
Anderson Paraíba cruzou da 
esquerda e Leilson mandou 
para as redes. A virada quase 
veio quatro minutos depois, 
mas Leilson, livre na área, de 
frente para o goleiro Fernan-
do Miguel, mandou para fora. 
O Tricolor se lançou ao ata-
que para retomar a vantagem, 

mas sucumbiu à marcação do 
Belo, que segurou o empate.

O Fortaleza recebe o Bahia 
neste sábado (19), às 17h45 
(horário de Brasília), na Are-
na Castelão. O Botafogo vol-
ta a campo na quinta-feira 
da próxima semana (24), às 
21h30, contra o Sport, na 
Ilha do Retiro, em Recife.

Fortaleza empata em 1 a 1 com 
Botafogo-PB pela Copa do NE
Em partida disputada no estádio Almeidão, em João Pessoa, o Tricolor do 
Pici empatou fora de casa pela a quinta rodada da primeira fase do regional

PAIVA & SILVA SERVIÇOS LTDA-ME
Torna público que requereu o imac, a Licença de Operação,para Desentupi-
mento, Dedetização e Limpeza de Caixas D´água e Cisternas em prédios e 
em domicílios, localizada na Rua Isabel dos Anjos, nº 265 Icaraí-Caucaia. 
Foi determinado o cumprimento das exigências do Manual de Informações 
para o Licenciamento Ambiental do Imac.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RESULTADO DE JUL-
GAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 29.11.01/2021. A Pre-
sidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do 
julgamento das propostas, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR 
OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA 
TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JA-
GUARIBE/CE, apresentadas pelas licitantes habilitadas. Após a análise das propostas de preço e 
julgamento, constatou-se que foram DESCLASSIFICADAS: 1. CALDAS EMPREENDIMENTOS 
E CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.621.483/0001-03; 2. ILUMICON CONSTRU-
COES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.139.049/0001-08, 3. COEMBE - CONSTRU-
TORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 41.065.067/0001-91, 4. 
SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.959.058/0001-
41, 5. FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº 17.690.855/0001-94, 6. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, inscrita no CNPJ nº 
26.754.240/0001-75, 7. MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
07.615.710/0001-75; 8. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.621.138/0001-85, 
9. KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 35.848.539/0001-80, 10. MJM 
CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.799.640/0001-15, 11. J DE FON-
TE RANGEL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.757.272/0001-24, 12. T A FRANCA SERVICOS, 
inscrita no CNPJ nº 24.964.064/0001-70, 13. META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE 
LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.471.421/0001-40, 14. M MI-
NERVINO NETO EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 63.312.771/0001-34, 15. LIMPAX 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.270.402/0001-55, 16. M.A. DOS 
SANTOS CORDEIRO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.998.611/0001-27, 17. REAL SERVICOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 37.452.665/0001-46, 18. M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI, inscri-
to CNPJ nº 04.957.984/0001-54, 19. LOC & SERV LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.844.395/0001-
89, 20. P H FERNANDES GUEDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.206.387/0001-90 e CLAS-
SIFICADAS: 21. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI, inscrita no 
CNPJ nº 22.853.186/0001-64; 22. CONSTRUTORA ASTRON LTDA, inscrita no CNPJ nº 
07.422.145/0001-20; 23. ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 63.551.378/0001-01; 24. . MV2 SERVICOS DE ENGENHARIA LIMITADA, inscrita no 
CNPJ nº 38.284.700/0001-28; 25. CMN CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 05.930.208/0001-23; 26. RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 30.234.347/0001-60; 27. DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO 
E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.684.414/0001-30; 28. C V TOME SERVICOS, 
inscrita no CNPJ nº 23.834.673/0001-42; 29. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE 
OBRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.413.043/0001-64; 30. N3 CONSTRUTORA LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 37.408.191/0001-35; 31. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, inscrita 
no CNPJ nº 22.575.652/0001-97; 32. SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 30.166.388/0001-66; 33. CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.726.118/0001-43; 34. TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO 
INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.453.927/0001-30; 35. PLATAFORMA 
CONSTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.736.137/0001-
62; 36. R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.710.140/0001-09; 37. NOR-
DESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.975.820/0001-31; 
38. PRIME TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.837.426/0001-83; 39. G7 CONSTRU-
COES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.572.609/0001-99; 40. A C CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.685.502/0001-10; 41. H B SERVICOS DE CONS-
TRUCAO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.106.785/0001-51; 42. ELETROPORT SERVICOS PRO-
JETOS E CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 06.043.276/0001-33; 43. C R P COSTA 
CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.567.157/0001-
29; 44. I FERNANDES BARBOSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.831.713/0001-90; 45. CONS-
TRUTORA EXITO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.147.269/0001-93. Em seguida foi feito o mapa 
comparativo do preço proposto e chegou-se ao seguinte resultado: I FERNANDES BARBOSA 
EIRELI, vencedora com o Valor Global de R$ 987.094,40 (Novecentos e oitenta e sete mil, no-
venta e quatro reais e quarenta centavos). Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis, 
conforme determina a Lei 8.666/93, para eventuais interposições de recursos. Jaguaribe/CE, 16 
de fevereiro de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO – TO-
MADA DE PREÇOS N° 08.01/2022-TP. A Prefeitura Municipal de Araripe, através da comissão 
permanente de licitação, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS, autuada sob o nº 08.01/2022-TP, cujo objeto é a Contratação dos serviços de ampliação 
do CRAS Padre Raimundo Araújo e Silva (construção de uma sala para atendimento dos usuários 
do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos) e reparos no Órgão gestor na Secretaria de 
Trabalho e Desenvolvimento Social do município de Araripe-CE, conforme projeto em anexo, tipo 
menor preço, com data de abertura marcada para o dia 04 de março de 2022, às 8:00 horas, na sala 
da comissão de licitação, situada na Av. José Loiola Alencar, 440. Araripe/CE, 16 de fevereiro de 
2022. Claudio Ferreira dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA – torna público o resultado da 
abertura das propostas de preços – Tomada de Preços n.º 2021111801-SEIN, cujo objeto é a 
Contratação de Empresa especializada para Construção de Praça de Eventos no Bairro Beiro 
Rio, conforme projeto básico. A comissão de Licitação torna publico o resultado de julgamento 
das propostas de preços, após critério editalicío menor preço global chegou-se ao seguinte 
resultado, empresa vencedora: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP, valor total de R$ 
1.338.758,90 (um milhão, trezentos e trinta oito mil, setecentos e cinquenta oito reais e noventa 
centavos), a partir da publicação deste aviso, fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, 
inciso I, Alínea b, da Lei 8.666/93, maiores informações tel. 88 3576-1305 email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, Jaguaretama-CE, 10 de Fevereiro de 2022 - Francisco 
Jean Barreto de Oliveira - Presidente da CPL.

VARANDA DO GÁS LTDA ME 
Torna público que requereu à SEUMA a Licença Ambiental Simplificada 
para Atividades para Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), Localizada na Av. Doutor João Maciel Filho, nº 223; Bairro Jar-
dim das Oliveiras; Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

DROGARIA EUSÉBIO LTDA
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA 
a Licença Ambiental (LO) para Comércio varejista de produtos farmacêuti-
cos, sem manipulação de fórmulas, localizada na Av. Cícero Sá, 450, loja 
C, Guaribas, Eusébio – CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta 
publicação é parte integrante.

COOPCAN - Cooperativa dos Agricultores Familiares de Caninde LTDA - CNPJ: 35.714.256/0001-
45 - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Pelo presente edital 
de convocação, a Presidente da COOPCAN, situada à Rua Paulino Barroso, 1067, Bela Vista, Canindé-
CE, CEP: 62.700-000, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca seus cooperados, para 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária  e Extraordinária, que será realizada no dia 01 de março de 
2022, às 07:00 horas em Primeira Convocação, com a presença de no mínimo dois terços dos 
cooperados, às 08:00 horas em Segunda Convocação, com a presença de no mínimo metade mais um 
dos cooperados e às 09:00 horas em Terceira e Última Convocação, com a presença de no mínimo 10 
(dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia para a AGO: 1 - Prestação de contas 
do exercício 2021, compreendendo: Relatório da gestão; Balanço; Demonstrativos das sobras ou 
perdas e Parecer do conselho fiscal; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do 
exercício de 2021; 3 - Eleição do conselho fiscal para 2022/2023; 4 - Assuntos gerais de interesse da 
sociedade; Ordem do Dia para a AGE: 1 – Alteração Estatutária. Canindé-CE, 17 de fevereiro de 2022. 
Glaudemir de Sousa Matias - Presidente da COOPCAN.

Associação dos Médicos do Regime Jurídico Único da Universidade Federal do Ceará - 
AMUFC - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária Virtual. O Presidente da 
AMUFC - Associação dos Médicos do Regime Jurídico Único da Universidade Federal do Ceará, no 
uso das suas atribuições, convoca a todos os interessados a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária Virtual, por meio da plataforma Google Meet, pelo link que será enviado às 17h por 
WhatsApp. A 1ª (primeira) convocação será às 18h e a 2ª (segunda) convocação às 18:30h do dia 
22/02/2022 (terça-feira), a fim de tratarem da seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas 
exercício de 2021; b)  Aprovação de Processo eleitoral diferenciado, considerando a Pandemia; c) 
Apresentação e aprovação de candidatos à Diretoria Executiva e Conselho Fiscal (2022/2026); 
Fortaleza, 14 de fevereiro de 2022. Paulo Everton Garcia Costa - Presidente.

COOBRAF - Cooperativa Cearense de Agricultores Familiares LTDA - CNPJ: 31.862.884/0001-17 - 
Edital de Convocação para Assembleia Geral. Pelo presente edital de convocação, o Presidente da 
COOBRAF, situada à Rua Nogueira Acioli, 996, Sala 06, Centro, Fortaleza-CE, CEP: 60.110-140, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, convoca seus cooperados, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, que será realizada no dia 28 de fevereiro de 2022, às 07:00 horas em Primeira 
Convocação, com a presença de no mínimo dois terços dos cooperados, às 08:00 horas em Segunda 
Convocação, com a presença de no mínimo metade mais um dos cooperados e às 09:00 horas em 
Terceira e Última Convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia para a AGO: 1 - Prestação de contas do exercício 2021, 
compreendendo: Relatório da gestão; Balanço; Demonstrativos das sobras ou perdas e Parecer do 
conselho fiscal; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2021; 3 – 
Eleição da diretoria 2022/2026; 4 - Eleição do conselho fiscal para 2022/2023; 5 - Assuntos gerais de 
interesse da sociedade. Fortaleza-CE, 17 de fevereiro de 2022. Francisco Leocadio Cavalcante 
Barroso - Presidente da COOBRAF.

Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará - COSEMS/CE - Edital de Convocação 
para Assembleia Geral dos Secretários Municipais de Saúde do Ceará - Errata. A Presidente do 
Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará - COSEMS/CE, Sayonara Moura de 
Oliveira Cidade, em comum acordo a Diretoria Executiva, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto da Entidade nos termos dos artigos 5º, 6º, 7º e 8º, convoca por esse edital Assembleia Geral 
Extraordinária dos Secretários Municipais de Saúde a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, em 
modalidade hibrida estando a diretoria reunida na Sede do COSEMS, localizado na Rua dos 
Tabajaras, 268, Praia de Iracema e demais Secretários Municipais presentes on-line através da 
Plataforma Zoom, que havendo quórum, será realizada em primeira convocação, às 14:00 horas, com 
e caso necessário, em segunda convocação, 30 minutos após a primeira. A Assembleia Geral 
Extraordinária constará da seguinte Ordem do Dia: 1. Prestação de Contas relativo ao ano de 2021. 2. 
Prestação de Contas relativo ao 3º Quadrimestre de 2021. 3. Alteração no Estatuto. 4. Planejamento e 
Estratégias de Vacinação contra a Covid-19. Maiores informações no COSEMS, localizado à Rua dos 
Tabajaras, 268 – Praia de Iracema – Fortaleza/CE. Fortaleza, 16 de fevereiro de 2022. Sayonara 
Moura de Oliveira Cidade - Presidente do COSEMS.

CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Itapajé – 
Estado do Ceará – Aviso de Adiamento. Torna público que a Licitação nº 2022.01.13.01 – na 
modalidade Tomada de Preços, tendo por objeto a Contratação de prestação de serviços 
especializados de assessoria jurídica administrativa, na área de benefícios previdenciários e 
pareceres correlatos na administração pública de interesse da CAPESI – Caixa de 
Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Itapajé-CE, fica Adiada. A nova abertura 
realizar-se-á no dia 04/03/2022 às 08:30hs na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
situada na Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé/CE. 16 de Fevereiro de 
2022 – Presidente da CPL.
CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Itapajé – 
Estado do Ceará – Aviso de Adiamento. Torna público que a Licitação nº 2022.01.03.01 – na 
modalidade Tomada de Preços, tendo por objeto a Contratação de serviços técnicos 
profissionais especializados em assessoria e consultoria atuarial e previdenciária, junto a 
CAPESI – Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Itapajé-CE, fica 
Adiada. A nova abertura realizar-se-á no dia 04/03/2022 às 10:30hs na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação situada na Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – 
Itapajé/CE. 16 de Fevereiro de 2022 – Presidente da CPL.
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Quando a pandemia de 
covid-19 começou a assolar a 
população mundial, pouco se 
sabia sobre o novo vírus e suas 
formas de atuação. Por isso, a 
Escola de Saúde Pública Paulo 
Marcelo Martins Rodrigues 
(ESP/CE), vinculada a Secreta-
ria de Saúde do Estado (SESA), 
e as as equipes da Gerência de 
Pesquisa em Saúde (Gepes)  
montaram um estudo, intitu-
lado “Rescovid” para criar o 
registro eletrônico de pacien-
tes hospitalizados, estruturar 
bancos de dados e, assim, po-
der promover um melhor au-
xílio por meio de conhecimen-
tos sobre a doença.

Os primeiros resultados 
apontam que entre os sinto-
mas físicos pós-internamen-
to, a fadiga e o cansaço são 
os mais evidentes, principal-
mente se comparadas a pri-
meira e a segunda onda, com 
um salto de presença de 27% 
para 40% dos entrevistados. 
Em seguida, aparecem res-
pectivamente a queda capilar 
e a falta de ar.

Após 2 anos de estudos, a 
iniciativa obteve cerca de seis 
mil inscritos e informações 
relacionadas às características 
sociodemográficas, clínicas, 
sintomas iniciais, desfechos 
e hábitos de vida dos entre-
vistados. “O estabelecimento 
de um perfil epidemiológi-
co, e sobretudo clínico dos 
pacientes, identificando os 
sintomas remanentes e po-
tenciais complicações, pode 
estabelecer parâmetros sobre 

o comportamento da doença, 
assim como evidenciar pon-
tos estratégicos para orienta-
ções da população infectada 
após a sua alta por melhora. 
Considerando essas informa-
ções, pode ser possível ainda, 
para os profissionais de saúde, 
reconhecer sintomas comuns 
pós-adoecimento, estabele-
cendo condutas e protocolos 
para esse manejo, diferencian-
do de uma reinfecção”, afirma 
o gerente de pesquisa em saú-
de da ESP/CE, Jadson Franco.

De acordo com ele, em-
bora atualmente já tenham 
ocorrido grandes avanços na 
compreensão da covid-19, 
ainda existem lacunas que 
podem ser preenchidas com 
estudos futuros como acom-
panhamentos sobre a imu-
nidade proporcionada pela 
vacina ou estudos comparati-

vos entre as ondas da pande-
mia, por exemplo. “Torna-se 
importante dar continuida-
de nas investigações sobre a 
evolução clínica de pacientes 
pós-internamento a fim de 
aprofundar o conhecimento 
sobre características clínicas 
e complicações a longo prazo. 
Considerando a necessidade 
de avançar na diminuição de 
complicações relacionadas à 
ventilação mecânica invasiva, 
outras tecnologias podem ser 
investigadas quanto a sua efi-
cácia e diminuição de riscos 
no manuseio, como é o caso 
da tecnologia ELMO, desen-
volvida no Ceará”, pontua.

O estudo também mapeou 
o quadro de problemas psico-
lógicos durante a pandemia, 
no qual a ansiedade, a insô-
nia, a angústia, as alterações 
cognitivo-comportamentais 

e o medo de morrer apare-
ceram com mais frequência. 
“Esses sentimentos podem 
estar relacionados tanto ao 
medo da doença, quanto ao 
desconhecimento sobre a 
evolução dela. Nesse sentido, 
é indispensável encaminhar, 
desde o internamento até 
o momento de alta, infor-
mações sobre a doença, es-
clarecimento sobre o quadro 
clínico, assim como orientar 
a família, procurando forta-
lecer  a rede pessoal de apoio. 
Uma estratégia a ser adotada 
seria a abertura de um canal 
de comunicação para fornecer 
apoio psicológico à população 
e tirar dúvidas sobre condições 
comuns após a internação”, su-
gere o gerente da ESP/CE.

De acordo com Jadson 
Franco, ainda pode levar al-
gum tempo para que a po-

pulação tenha a sensação de 
que a situação é passado e o 
estudo ajudou a demonstrar 
que o vírus marca a vida de 
quem o contrai e das pessoas 
próximas, tornando evidente 
que mesmo após a alta, alguns 
sintomas podem permanecer. 
“Aos poucos vamos aprenden-
do a conviver [em pandemia], 
mas não podemos dizer que o 
modo de perceber a vida não 
mudou”, lamenta.

É válido ressaltar que des-
de Junho do ano passado o 
Ceará conta com um equipa-
mento para reabilitação hu-
manizada de pacientes pós-
-covid e outras enfermidades. 
Com 130 leitos disponíveis, 
o espaço está localizado no 
Hotel Recanto Wirapu’ru, no 
Condomínio Espiritual Uira-
puru (CEU), em Fortaleza. 
De acordo com os estudos 
da ESP/CE, é possível iden-
tificar como prioridade no 
estado ações de reabilitação 
na área cardiopulmonar e na 
prevenção de eventos trom-
bolíticos. “A implementação 
da unidade responde à ne-
cessidade observada durante 
a pandemia. As pessoas aco-
lhidas no espaço têm acesso 
a profissionais das áreas de 
enfermagem, fisioterapia, as-
sistência social, fonoaudio-
logia, nutrição e psicologia”, 
detalha o gerente.

Por Yasmim Rodrigues
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Um pouco de muita gente

Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022  O ESTADO                     

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

GERAL
A Prefeitura de Fortaleza está selecionando profissionais de nível médio e superior para a Secretaria de Desenvolvi-
mento Humano e Desenvolvimento Social. Os salários são de R$ 2.290 e R$ 1.574, de acordo com o nível de escolari-
dade.  O período de inscrição será de 16 de fevereiro a 8 de março de 2022, pelo Canal Concursos e Seleções.

1A pop Maria Kênia no 
celular: “o nome do 

meu pai é João Paulino 
Soares e se Deus não o 
tivesse levado comple-
taria 68 anos, dia 18 de 
março”. 0k, me desculpa.

2Por enquanto não convi-
dem pro mesmo chá de 

baby duas figuras obriga-
tórias do high-soçaite. Uma 
é conhecida por furacão. 
A outra...? deixa pra lá. 
Diabo é quem convida.

3Uma das mais cate-
gorizadas psicólogas  

cearenses Sarah Arrais, 
atendendo em formato 
online na Lauro Maia, 474. 
Clientes não faltam. 

4Três mil bolsistas inte-
gram o programa busca 

ativa escolar, iniciativa 
vitoriosa do governador 
Camilo. Entre as figurantes  
destaque para Larissa 
Maciel da Silva, 16 anos, 
aluna do Colégio Estadual 
Justiniano de Serpa.

5Classificada de exce-
lente a gestão do jor-

nalista João Ferreira na 
presidência do Sindicato 
dos Correspondentes de 
Jornais e Emissoras de 
Rádio e Televisão do Es-
tado do Ceará-Sincorce.

6Destaque no V se-
mestre de Fisioterapia 

da Faculdade Estácio, 
Aníger de Castro Dantas 
Távora vai receber muitas 
homenagens amanhã 
no seu aniversário. Ela é 
mulher de Ânderson Távora 
o muito bom gerente da 
Caixa-praça do Ferreira.

NUMERADAS

FOTO TATIANA FORTES / GOVERNO DO CEARÁ

Rapidíssima

Entre os sintomas físicos observados pós-internação, os mais comuns foram, respectivamente, fadiga ou cansaço, queda capilar e falta de ar

Na última quinta-feira (10), a Unimed Ceará foi agraciada com mais uma certificação no ranking das melhores operadoras de plano 
de saúde para trabalhar no Brasil, ocupando a 2ª posição entre as empresas de médio e grande porte. Já são nove anos seguidos 
no ranking Saúde, cuja certificação é feita pelo Instituto Great Place to Work (GPTW). Para o presidente da Unimed Ceará, Darival 
Bringel de Olinda, a Unimed Ceará tem como missão cuidar das pessoas e acredita que ter um ambiente de trabalho pautado na 
valorização dos seus profissionais é o que a torna uma das melhores operadoras de plano de saúde para se trabalhar no Brasil. “A 
cada dia investimos não só no profissional, como também no ser humano que está à frente de cada atividade que faz a Unimed Ceará, 
capacitando e oferecendo condições de trabalho pautadas pelo bem-estar, propondo um cuidado mútuo entre todos”, finaliza Darival.

Escola de Saúde Pública do Ceará revela resultados
de estudos sobre sintomas e sequelas da covid-19 
O projeto ‘ResCovid’, teve dados divulgados após 2 anos de estudos com pacientes pós-internamento

Selecionada pelo 
Rumos Itaú Cultural,
Doralyce lança single 
e clipe para o verão

No dia 18 de fevereiro, a 
ativista, cantora, compositora, 
atriz e feminista pernambucana 
Doralyce, uma das principais 
expoentes do Afrofuturismo na-
cional, lança o single Saborzinho 
do Verão nas plataformas digi-
tais (https://links.altafonte.com/
ykxxjb7). A música é um convite 
às pessoas para começarem o 
aquecimento para o carnaval, 
mergulhando nos beats, sotaque 
pernambucano e na mistura de 
sabores que Doralyce propõe.

No mesmo dia, às 12h, a 
cantora disponibiliza o clipe da 
música nos canais do Youtube  
https://www.youtube.com/c/Do-
ralyceOficial. A produção é fruto 
da parceria entre Colmeia 22 e 
Gaiata Produções – um coletivo 
de empreendedoras com o intuito 
de fortalecer e empoderar mu-
lheres, conectando esses valores 
ao pensar figurinos, cenografias, 
direção de arte e fotografia. 

Para comemorar o lança-
mento do vídeo, no dia seguinte, 
19, a partir das 17h, a Colmeia 
22, agora junto a Gaiata Latina, 
realiza festa no Ganjah (RJ). O 
evento contará com show de 
Doralyce, roda de conversa entre 
mulheres sobre empreendedo-
rismo, debate sobre gordofobia, 
desfile da Gaiata Latina e DJ.

Para celebrar a nova idade do amado 
Manoel Holanda, que chega aos 8.2, a que-
rida Mana Holanda organizou almoço em 
seu endereço nas Dunas, que foi decorado 
por Jacauna.

Marca Pimentá que continua celebrando sua 
nova loja na Virgílio Távora, já prepara uma 
programação pra lá de especial para celebrar o 
Dia Internacional da Mulher, 8 de março, numa 
boa conversa entre mulheres potentes.

Jornalista Patrícia Moreira celebra mais 
um ano de vida, reunindo pequeno grupo 
de amigos no Kina do Feijão Verde. Anteci-
padamente, os parabéns da coluna!

Notícia boa é vaga de emprego. A Aplix 
Capital Group continua seu processo de 
expansão agora em 2022 e, para isso, planeja 
nesse primeiro semestre a contratação de, ao 
menos, 35 profissionais para seu quadro.

Fundado em 2010, com sede em Fortale-
za no Ceará, a Aplix trabalha para atender 
o cliente em seu dia a dia, desde seus inves-

timentos como pessoa física e sua educação 
financeira à assessoria de gestão de caixa e 
seguros corporativos, entre outros serviços 
e produtos ligados a finanças. 

As 35 vagas disponibilizadas serão para a 
área comercial, back office, assessoria e con-
sultoria. Os interessados devem enviar seus 
currículos para o e-mail: rh@aplix.com.br

Com foco no crescimento do mercado de 
energia solar, a fabricante de equipamen-
tos fotovoltaicos Sou Energy realizou sua 
primeira Convenção traçando as  metas da 
empresa para 2022. 

O belo e charmoso Hotel Santuário das 
Águias, que fica localizado no Porto das Du-
nas, foi o palco do evento, que contou com  
duas palestras. 

A primeira fala foi a da mentora em 
vendas e gestão de equipe Zena Moura e a 
segunda foi a do alpinista Rosier Alexan-
dre, o primeiro nordestino a escalar o cume 
do Everest. 

O empresário e sócio fun-
dador da Gomes de Matos 
já vendeu a cota máxima de 
seu novo livro, lançado  em 
novembro. “A Nova Gestão” 
ganhou o selo best seller da 
Literare Books. Um sucesso

No evento da Sou Energy, CEOs da empresa Olirio Junior e 
Kleber Pinho emolduram Rosier Alexandre

O restaurante Illa Mare lança, nes-
ta sexta-feira,vás 20:00h, o Espaço 
Cultural Ba Freyre e o Songbook BA 
Freyre -Versos & Canções. O referi-
do espaço terá dois objetivos bási-
cos: difundir a cultura do Nordeste 
e preservar a memória artístico-
-cultural do compositor BA Freyre, 
um nordestino arretado que nasceu 
na Paraíba, construiu carreira 
musical no Cariri cearense, em São 
Paulo, no início dos anos 1990, 
para depois atravessar o atlântico 
para se radicar em Israel. Moran-
do em Telavive BA Freyre erigiu 
longo trabalhou que se espraiou 
por todo o Oriente Médio e Europa. 
Nosso  eclético menestrel passeou 
por vários ritmos musicais: BLUE, 
jazz, nossa nova Tropicália, baião, 
forro, xaxado, coco, samba, bolero 
e outros sons da música nacional e 
internacional. BA Freyre encerrou 
seu ciclo vital em janeiro de 2021 
legando extensa discografia
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A Sou Energy está entre as seis maiores distribuidoras 
de equipamentos fotovoltaicos do país, com mais de 6.500 
revendedores ativos em todo o Brasil, e é a maior do Norte/
Nordeste. Ainda este ano, a empresa terá um novo um novo 
Centro de Distribuição, que já está sendo construído numa 
área de  20.000 metros quadrados no Eusébio.

Destacamos hoje a beleza 
e a elegância da empresária 
Graça Dias Branco, personali-
dade mui querida em 
nossa sociedade
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