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Anvisa aprova primeiro 
autoteste para Covid

A agência reguladora autorizou a venda de autoteste no Brasil em janeiro. Entretanto, cada empresa precisa solicitar o registro para comerciali-
zar o produto. O autoteste foi aprovado para uso com amostra de swab nasal não profunda com resultado após 15 minutos. Segundo a avaliação, 

o produto atendeu aos critérios técnicos definidos pela Anvisa e também teve o desempenho avaliado e aprovado pelo Instituto Nacional de 
Controle de Qualidade em Saúde, conforme estabelecido no PNE (Plano Nacional de Expansão da Testagem). ÚLTIMAS8

O autoteste servirá para ampliar a testagem de indivíduos sintomáticos, assintomáticos e seus possíveis contatos

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

twitter @oestadoce
facebook jornaloestado
instagram @oestadoonline

O produto registrado é o Novel Coronavírus Autoteste Antígeno, da empresa Comércio e Indústria de Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos

Cerca de 75% 
dos consumidores 
na Capital estão 
com dívidas

ECONOMIA9

VERMELHO
Câmara de 
Vereadores aprova 
subsídio ao 
transporte coletivo

POLÍTICA4

FORTALEZA
Mortes sobem 
para 110 e cerca
de 130 estão 
desaparecidos

NACIONAL5

PETRÓPOLIS

CIDADES

CIDADES RECEBEM NOVOS KITS DE BRINQUEDOCRECHES
Esta semana, mais 23 municípios cearenses estão recebendo kits com brinquedos, livros sonoros e inclusivos, jogos pedagógicos para 
crianças com deficiências e estante em forma de casinha para instalação de 24 novas brinquedocreches. 6
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Ao menos 110 pessoas, 
incluindo 13 menores de 
idade, morreram devido ao 
forte temporal que atingiu 
na tarde de terça-feira (15) 
a cidade de Petrópolis, na 
região serrana do Rio de Ja-
neiro, causando inundações, 
enxurradas e deslizamentos. 
Foram resgatadas com vida 
até a tarde desta quinta-fei-
ra (17) 24 pessoas. A DDPA 
(Delegacia de Descoberta de 
Paradeiros) da Polícia Civil 
do Rio de Janeiro já regis-
trou ao menos 130 desapare-
cimentos.

Os pontos de apoio da 
prefeitura de Petrópolis, 
montados para atender as 
vítimas do temporal, estão 
recebendo equipes da DDPA 
para registrar os desapareci-
mentos. Para auxiliar na lo-
calização, é preciso informar 
o nome completo da pessoa 
desaparecida; número da 
identidade, caso disponível; 
as características físicas e a 
roupa usada.

Até a tarde desta quinta-
-feira (17), o Ministério Pú-
blico do Estado do Rio de 
Janeiro já havia contabiliza-
do 59 pessoas desaparecidas 
em razão dos deslizamentos, 
sendo que 13 foram encon-
tradas com vida. As comuni-
cações estão sendo recebidas 
pelo Programa de Localiza-
ção e Identificação de Desa-
parecidos.

Efetivo
Cerca de 200 policiais civis 

entre peritos legistas e crimi-
nais, papiloscopistas, técni-
cos e auxiliares de necropsia 
e servidores de cartório, estão 
atuando no apoio terrestre e 
aéreo. Também trabalham no 
município 540 bombeiros, 
210 policiais militares e nove 
helicópteros do estado.

O Corpo de Bombei-
ros montou um hospital de 
campanha e há 190 equipa-
mentos, entre maquinário e 
veículos, para desobstrução 
de vias e retomada da rotina 
na cidade. A Secretaria de 
Estado de Saúde enviou dois 
caminhões a Petrópolis com 
medicamentos e vacinas an-
titetânicas. Dois dias após o 
temporal, novo deslizamento 
foi registrado nesta quinta-
-feira (17) na rua Nova e a 
população teve que ser eva-
cuada do local.

Equipes da Defesa Civil e 
dos Bombeiros orientaram as 
pessoas a seguir para lugares 
seguros. Até o fim da tarde, 
não havia confirmação sobre 
vítimas desta ocorrência, ou 
informações sobre casas afe-
tadas. Há previsão de pan-
cadas de chuva moderada a 
forte principalmente entre a 
tarde e a noite de hoje (18) 
e sábado (19), podendo vir 
acompanhadas por raios e 
rajadas de vento forte.

Segundo o Cemaden 
(Centro Nacional de Monito-
ramento e Alertas de Desas-
tres Naturais), continua alta 
a possibilidade de ocorrência 
de eventos hidrológicos na 
região serrana.

Sirenes
A Defesa Civil acionou 

14 sirenes nesta quinta (17), 

para aviso de previsão de 
chuva forte. Foram alerta-
dos os moradores das lo-
calidades da 24 de maio, 
Ferroviários, Vila Felipe 
(Chácara Flora), Sargen-
to Boening, São Sebastião 
(Adão Brand, Vital Brasil) 
e Siméria.

A prioridade nesta quin-
ta-feira, além de localizar 
as vítimas, foi acelerar a 
identificação dos mortos, 
reconstruir a estrutura do 
município e garantir atendi-
mento social aos moradores 
da cidade, destruída pelas 
inundações e deslizamen-
tos. Pela manhã, a Polícia 
Civil disse que 33 corpos 
haviam sido identificados 
no IML (Instituto Médico 
Legal). Alguns cadáveres es-
tão sendo armazenados em 
um caminhão frigorífico 
instalado no PRPTC (Posto 
Regional de Polícia Técnica 
Científica), no bairro Cor-
rêas.

Corpos
Os corpos de pelo menos 

11 pessoas foram liberados 
para sepultamento. São eles 
os de Evelyn Luiza Netto 
da Silva, 11, Pablo Nunes 
Carvalho, Fábio Aniceto da 
Costa, Yasmin Eliseu Alves, 
Zilmar Batista Ramos, João 
Carlos de Melo Montes, Ma-
ria Clara Martins de Castro 

Souza, Heloise Listenberg 
Rodrigues, 2, Gustavo Lis-
tenberg Rodrigues, 5, De-
bora Listenberg Moreira, 22, 
e Eva Afonso da Silva. Nem 
todos tiveram a idade divul-
gada.

A Prefeitura afirmou que 
reforçou o número de pro-
fissionais para exumação e 
sepultamento, além de ter 
cavado novas covas rasas 
no cemitério do Centro. O 
cemitério foi afetado, mas 
não houve dano substan-
cial, segundo o município. 
As autoridades informaram 
que não têm a intenção de 
fazer enterro coletivo, para 
respeitar a programação dos 
familiares.

Até o fim da manhã desta 
quinta (17), a Defesa Civil 
municipal havia contabi-
lizado 399 ocorrências em 
Petrópolis, sendo 323 por 
deslizamentos. Além disso, 
705 pessoas precisaram ser 
encaminhadas para os 33 
pontos de apoio montados 
em escolas da rede pública.

As aulas estão suspensas 
para que as famílias pos-
sam ser atendidas por pro-
fissionais das secretarias de 
Assistência Social, Saúde 
e Educação. O governo do 
Rio de Janeiro informou ter 
determinado urgência no 
cadastro de moradores que 
solicitam o Aluguel Social.
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Medidas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou uma série de medidas 
para ajudar moradores, comerciantes e empresários de Petrópolis, na região serrana do Rio. A 
cidade foi atingida por um forte temporal, que provocou alagamentos, inundações e deslizamentos.NACIONAL

Conquistas que poucas economias no mundo obti-
veram

Ministro Paulo Guedes (Economia) sobre crescimento do 
PIB e queda no déficit público

E stá nas mãos da ANS, agência regu-
ladora dos planos de saúde, a sorte 
de 340 mil usuários dos planos indi-
viduais da Amil. A americana UGH 

achou que a carteira desse plano era deficitá-
ria e tentou se desfazer do negócio, passando-
-a para uma coligada, a APS. Aí veio a tenta-
tiva mais ousada: transferir o controle para a 
Fiord Capital A, sediada na periferia de São 
Paulo. A ANS analisa documentos da Fiord e 
vai constatar que a empresa é do sérvio Nikola 
Lukic, de capital social de apenas R$50 mil.

Fábrica de notas
Lukic tem também a Fiord Capital Eireli, 

que aparentemente é útil para o dono emitir 
notas para a empresa Starboard Partners, da 
qual é sócio.

Periferia paulistana
As três empresas compartilham o mesmo 

endereço na periferia: rua Dr. Luis Carlos, 
887, Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo. 

Não tem cabimento
A carteira de planos individuais e 4 hospi-

tais da Amil é estimada em R$4 bilhões por 
ano, com fluxo de caixa de cerca de R$11 mi-
lhões por dia.

Mico desfeito
Com base no capital declarado das empresas, 

a Fiord só suportaria meia hora de atendimento 
à carteira de planos individuais da Amil.

O que houve?
Nada aconteceu contra Lula ou em favor de 

Bolsonaro que justifique a redução de vanta-
gem, o que deixa o meio político ainda mais 
intrigado.

Transparência
Certamente é mera coincidência a resolu-

ção 23.600/20, do TSE, que obriga institutos, 
desde 1º de janeiro, a expor as vísceras das 
pesquisas.

Houve exceções
Institutos como Paraná Pesquisa e Orbi pas-

saram 2021 divulgando pesquisas com diferen-
ças de 9 a 11 pontos entre esses candidatos.

Anarquia institucional
Ao restabelecer o percentual de 40% para 

Empresa de fundo de quintal quase assumiu Amil

O PODER SEM PUDOR

O Brasil ainda estava sob o regime mi-
litar, em 1982, quando o País realizou suas 
primeiras eleições livres. Em um debate 
na TV Globo, o candidato do PDT em São 
Paulo, Rogê Ferreira, foi sorteado e fez a 

pergunta a Lula: “Afinal, você é socialista, 
comunista ou trabalhista?”

Lula arrancou risadas: “Eu sou torneiro 
mecânico”. Na verdade, ele nunca soube se 
há diferença entre comunista e socialista.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Saindo pela tangente

Redução da vantagem de
Lula assusta oposição
Os mais céticos sempre ficam 
intrigados com o fato de o ex-
-corrupto Lula ser dado como 
praticamente eleito nas pesqui-
sas, mesmo sem conseguir sair 
às ruas. As vantagens chegaram 
a superar 25 pontos. Mas, em 
2022, subitamente, as pesqui-
sas começaram a apresentar 
correções, os percentuais fica-
ram mais modestos, com súbita 
diminuição da vantagem. Pes-
quisa desta semana registrou 
queda de 5 pontos de Lula. Por 
isso distância entre eles, de 9 
pontos, ligou o alarme de de-
sastre na oposição.

progressão de regime de um condenado, o 
ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que 
o Tribunal de Justiça de São Paulo às vezes 
age como “anarquista institucional”.

Dívida paga
O governo Ibaneis (MDB) anunciou 

que vai pagar, a partir de abril, reajuste a 
pelo menos 200 mil servidores públicos e 
aposentados do DF. A promessa foi feita 
há dois governos, mas nenhum pagou até 
agora.

Não harmonizam
Com a cara de ativista da Opus Dei que 

a vida lhe deu, Geraldo Alckmin já come-
ça a ser chamado de “almofadinha demais” 
para fazer par com Lula no casamento de 
jacaré com cobra d’água para eleições deste 
ano.

Gabinete de ódio
A lacrolância nacional carimba políticos 

conservadores de “extrema direita”, mas os 
de esquerda nunca são citados como extre-
mistas, mesmo os ditadores de Cuba, da 
Coreia do Norte, Venezuela etc.

Pobreza não tem cor
Kim Kataguiri (DEM-SP) defendeu seu 

projeto que acaba com cotas raciais em 
universidades. Para ele, cotas deveriam servir 
a estudantes de baixa renda. “Pobreza não tem 
cor, atinge negros e brancos”, afirma.

Empresas assustadas
Especialistas em direito apontam a “res-

ponsabilidade compartilhada” de empresas 
como Twitter e Facebook determinada no 
projeto do comunista Orlando Silva (SP) que 
supostamente combate fake news. Não agra-
da.

Populações protegidas
Já são oito os estados com mais de 100% 

de vacinas necessárias para aplicar duas do-
ses em toda a população: Rio Grande do Sul, 
Distrito Federal, Rio, São Paulo, Minas Gerais 
Espírito Santo e Ceará.

Arrefeceu
O interesse pela covid na internet está em 

um dos menores níveis desde o início da pan-
demia, segundo o Google Trends. O pico foi 
em janeiro deste ano, quando as buscas pelo 
termo dispararam no Brasil.

Pensando bem...
...no TSE, Ideiafix não é apenas o cachorri-

nho dos quadrinhos.

Primas morreram 
juntas enquanto 
filmavam cachoeira

A voz de Márcio Luis 
Ferreira dos Santos, 45, até 
falha quando ele lembra o 
momento em que pulou 
a cachoeira e correu de 
uma casa para outra junto 
da mulher e cinco de seus 
filhos. A sexta, Taylane de 
Souza dos Santos, ficou.

Ela e a prima Ana Clara 
da Fonseca, ambas de 13 
anos, filmavam a enxurra-
da que jorrava no terreno 
de cinco casas da família 
em Petrópolis. Não imagi-
navam que duas delas se-
riam arrastadas pela mes-
ma lama, que encontrou 
passagem ali no quintal 
quando uma barreira caiu 
e vedou o curso natural da 
cachoeira.

“Mamãe, cadê a Tatá? 
Morreu?”, pergunta à mãe 
a irmã mais nova, de dois 
anos. Era extrovertida e 
alta como a avó, conta o 
pai autônomo, que por 
poucos segundos não foi 
junto. Ele está entre as 
dezenas de parentes que, 
desolados, buscam filhos, 
irmãos, mães e primos em 
frente ao posto regional 
do IML (Instituto Médico-
-Legal) de Petrópolis nesta 
quinta (17).

Assim como Tayane e 
Ana Clara, mulheres são a 
maioria das ao menos 104 
vítimas do temporal que 
arrasou a cidade na Re-
gião Serrana do Rio de Ja-
neiro na última terça (15). 
Até o fim da manhã, 101 
haviam sido levadas para 
identificação: 65 mulheres 
e 36 homens -entre esses, 
13 menores de idade.

Nomes
Os nomes de cada um 

vão sendo anunciados a 
cada meia hora por uma 
funcionária da Sala Lilás, 
antes destinada a receber 
denúncias de violên-
cia contra a mulher na 

cidade. Um punhado de 
gente corre para a porta 
da unidade a cada vez que 
a mulher aparece.

É um processo que tem 
que ser feito com lisura, 
ela diz já rouca, portanto 
exige tempo apesar da dor 
das famílias. Ela afirma 
que há espaço dentro da 
sala se alguém precisar 
descansar ou passar mal 
debaixo do sol, que já 
começa a ser encoberto 
pelas nuvens anuncian-
do mais chuva forte pela 
tarde.

Não é possível, grita um 
homem já quase urran-
do pela dor ao ouvir um 
dos nomes. Outra família 
chega e se abraça, pe-
dindo privacidade a um 
fotógrafo que registrava 
o momento. Um terceiro 
homem briga ao ouvir um 
repórter falando para as 
câmeras sobre a atuação 
dos bombeiros. Quem 
tirou os corpos foram os 
moradores, critica.

Nem todos tiveram 
resposta ainda. A irmã de 
Maria das Graças Tomaz 
Coelho Vaz, 50, que não 
quis se identificar, espera-
va por notícias havia uma 
hora. Ela está desapare-
cida desde aquela tarde, 
quando foi ao dentista 
sozinha em Alto da Serra, 
umas das regiões mais 
atingidas pelas chuvas. 
Deixou uma filha de 24 
anos.

Daniela da Silva Via-
na é outra das mulheres 
ainda não encontradas. 
Aos 30 anos, voltava do 
trabalho no supermercado 
quando a água começou 
a subir pelo degrau do 
ônibus. Avisou a mãe que 
a corrente já balançava o 
veículo para o lado do rio, 
mandando em seguida 
uma foto da porta. Estava 
com medo.

Tragédia: número de mortos 
em Petrópolis sobe para 110
A Delegacia de Descoberta de Paradeiros) da Polícia Civil do Rio de Janeiro 
já registrou ao menos 130 desaparecimentos; trabalho de resgate prossegue

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 4
84

F-
4A

B5
-F

8A
2-

43
8A

.



Além dos brinquedos, o material inclui, ainda, dez jogos pedagógicos, com quebra-cabeça, 
peças para montar, soletrando e dominó, por exemplo

6

Educação. O calendário letivo das escolas municipais da Rede Municipal de Ensino passa a ter uma nova 
programação a partir deste ano de 2022: a Semana Lilás, que ocorrerá na 4ª semana de cada mês. A Se-
mana Lilás é uma ação desenvolvida pelo Serviço de Psicologia Escolar junto com as escolas municipais.CIDADES

Acabamos de receber o mais novo livro do escritor 
sobralense e ex-deputado estadual César Barreto, com 
o título de " As Reflexões do Poeta do Becco." Logo na 
abertura duas mensagens positivas e muito verdadeiras: 
"O primeiro amor, embora muitas vezes não seja o últi-
mo, a gente nunca esquece"; " E pensar que tem gente que 
chama honesto de doido". E vamos em frente com as re-
flexões do conhecido e querido frequentador do "Becco 
do Cotovelo", em Sobral. Já fui tentado muitas vezes pelo 
"Diabo da Corrupção", mas fui salvo pelo Anjo da Guar-
da da Dignidade"; "O erro é o reconhecimento que so-
mos humanos"; " A mentira às vezes sofre uma mutação e 
transforma em verdade"; "Meu sábio avô, Chagas Barreto, 
já dizia: meu filho cabeça não é bunda não, é pra pensar".

Reflexões do poeta do becco

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022  O ESTADO                     

O livro
Com 87 páginas e editado pela RDS Editora, o livro 

foi diagramado na fonte Palatino Linotype e impresso 
em papel Pólen 90 hrs. em novembro de 2021, em 
Fortaleza/Ceará/Brasil. E outras sábias mensagens do 
Poeta do Becco que também nos chamaram a atenção: 
" Um remédio que cura: uma pílula de oração toda 
manhã"; "Os fortes são os que acreditam em Deus"; " 
Não existe Banco de escola melhor para a formação do 
caráter do que o lar", esta é do saudoso general Flama-
rion Barreto.

Dezembro passado
Sobre o seu livro, diga-se  bem a verdade, muito 

bom e cheio de boas reflexões disse César Barreto, que 
ilustra hoje o nosso espaço jornalístico, conforme a 
foto que ele nos enviou" "Estamos terminando mais 
um ano, chegando ao fim de 2021.Uma longa luta da 
sobrevivência do homem contra o traiçoeiro vírus da 
Covid-19. Foram dois anos de muita dor. Todos nós 
perdemos parentes próximos e amigos queridos. Mas 
finalmente uma luz está surgindo no fim do túnel, o 
binômio fé e ciência reacende nossas esperanças com 
as milagrosas vacinas".

E disse ainda
"Quero desejar a todos meus amigos e generosos 

leitores um feliz Natal e um Ano Novo de 2022 de 
muita saúde. A tempestade ainda não acabou, mas 
em breve um novo dia alegrará nossos corações. Deus 
perdoe nossos pecados e ilumine nossos caminhos. 
Feliz Natal!. Saúde no Novo Ano", César Pierre Barre-
to.

Reflorestamento
O ex-vereador de Fortaleza, ex-deputado estadual 

e federal Artur Bruno (PT), secretário titular da 
Semace, Secretaria do Meio Ambiente do Estado, con-
firmou a imprensa que a Assembleia Legislativa acaba 
de aprovar mensagem governamental instituindo o 
Programa de Florestamento, Reflorestamento e Educa-
ção Ambiental no Ceará.

Importante saber
Com a Lei aprovada e criada a nova unidade que 

vai cuidar do meio ambiente, enfatiza Artur Bruno:" 
O programa vai implementar ações direcionadas à 
manutenção, à preservação, à conservação e à recu-
peração da flora, do território cearense. O objetivo 
é ampliar a cobertura vegetal no nosso estado." E 
deixou bem claro o dirigente da Semace que todo o 
processo com apoio do programa criado será iniciado 
em março vindouro, por ocasião da Festa Anual das 
Árvores com meta de plantio de árvores em todos os 
municípios cearenses, inclusive na capital.

Fecomércio 2022
Está programada para o dia 5 de Abril próximo, a 

eleição na Fecomércio, que este ano deve enfrentar 
uma bonita disputa entre nomes de pesos e já consa-
grados pela entidade. O atual vice-presidente Maurí-
cio Filizola fez a inscrição oficial da chapa na última 
segunda-feira,14, com a denominação de "Renovação 
e Libertação". O grupo liderado pelo atual presidente 
Luiz Gastão Bitencourtt continuará na luta com uma 
chapa igualmente muito forte. A entidade sai ganhan-
do sempre, os dois líderes são competentes e queridos. 
Estamos atentos.

Com foco no combate à dengue, 
Operação Inverno 2022 é iniciada

A Prefeitura de Fortaleza 
iniciou, por meio da Secre-
taria Municipal da Saúde 
(SMS), mais uma ação da 
Operação Inverno 2022. 
Nessa quinta-feira (17), os 
profissionais da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), 
estiveram no Conjunto Cea-
rá (Regional 11). Além disso, 
as primeiras visitas contem-
plaram os bairros Quintino 
Cunha (Regional 3) e Paupi-
na (Regional 6). Nesta sexta 
(18), a ação  vai ser realizada 
no bairro Montese (Regional 
4), com visitas educativas e 
de tratamento focal.

Ontem, no Conjunto 
Ceará, aproximadamente 
110 profissionais atuaram, 
de modo a intensificar as 
ações educativas e de com-
bate ao mosquito e roedo-
res, assim como orienta-
ram a população sobre a 
necessidade de manter a 
atenção para eliminação 
de possíveis focos do mos-
quito Aedes aegypti. Se-

gundo levantamento reali-
zado em janeiro deste ano 
pela Célula de Vigilância 
Ambiental e Riscos Bioló-
gicos da SMS, o bairro tem 
apresentado alto índice de 
infestação do mosquito 
causador de doenças como 
a dengue, por exemplo.

Nélio Moraes, coorde-
nador de Vigilância em 
Saúde, alerta que “a maior 
parte dos criadouros es-
tão localizados em des-

cartáveis acumulados nos 
quintais” e em pequenos 
recipientes que acumu-
lam com a água das chu-
vas. “Uma parcela deste 
trabalho de mobilização, 
prevenção e controle é de 
responsabilidade do setor 
público, que tem atuado 
diariamente na eliminação 
dos focos, larvas e mosqui-
tos. Porém, a prevenção 
também deve ser feita pela 
população, pois cerca de 

80% dos criadouros estão 
dentro dos imóveis. Além 
de abrir as portas para os 
agentes de combate a en-
demias fazerem o traba-
lho, existem medidas sim-
ples feitas nas casas pelos 
moradores para eliminar 
os focos de água parada 
que são eficazes, contri-
buindo, de forma decisiva, 
para combater o mosquito, 
para, assim, evitar a den-
gue, zika e Chikungunya”, 
reitera.

Na Operação Inverno, 
de acordo com a SMS, além 
dos mutirões, outras ações 
são intensificadas, a exem-
plo das visitas domiciliares 
pelos agentes de endemias, 
inspeções em locais estra-
tégicos e de grande fluxo 
de pessoas, bem como le-
vantamentos epidemioló-
gicos. Cerca de 50 bairros 
devem ser contemplados 
até o fim de fevereiro, com 
visita a mais de 490 mil 
imóveis.

Esta semana, mais 23 
municípios cearenses estão 
recebendo kits com brin-
quedos, livros sonoros e in-
clusivos, jogos pedagógicos 
para crianças com defici-
ências e estante em forma 
de casinha para instalação 
de 24 novas brinquedocre-
ches. Segundo o Governo 
do Ceará, com a entre-
ga dos novos kits, são 130 
conjuntos distribuídos en-
tre os municípios. Os itens 
são entregues pela Secreta-
ria da Proteção Social, Jus-
tiça, Cidadania, Mulheres e 
Direitos Humanos (SPS) e 
integram o Programa Mais 
Infância Ceará, que foi ide-
alizado pela primeira-dama 
do Estado, Onélia Santana.

Socorro França, titu-
lar da SPS, ressalta a im-
portância e explicam a 
funcionalidade desses 
equipamentos “As brin-
quedocreches são espaços 
fundamentais para o de-
senvolvimento das capaci-
dades motoras, cognitivas 
e psicológicas das crian-
ças. Estimulam a criati-
vidade, a autoestima e a 
afetividade, e promovem a 
socialização das famílias e 
das crianças em idade pré-
-escolar, detalhou.

Ainda de acordo com a 
secretária, esses espaços 
serão montados nos Cen-
tros de Educação Infan-
til e creches (CRAS). Ao 
todo, 23 municípios foram 
contemplados: Bela Cruz, 
Farias Brito, Caririaçu, 
Iguatu, Hidrolândia, Ho-
rizonte, Beberibe, Granja, 
Barroquinha, Jijoca de Je-
ricoacora, Camocim, Pen-
tecoste, Irauçuba, Acarape, 
Orós, Barreira, Quixadá, 
Banabuiú, Quixeramobim, 
Canindé, Monsenhor Ta-
bosa, Crateús, Cariré e Ja-
guaribe.

A secretária de Inclusão 
e Promoção Social de Irau-
çuba, Márcia Barreto, cele-

brou a chegada dos novos 
kits. “Somos um município 
pequeno, com poucos re-
cursos. Não fosse o apoio 
do governo estadual, com 
programas como o Mais 
Infância Ceará e Criança 
Feliz, seria muito difícil 
atrair famílias e crianças 
para o CRAS. Essa brin-
quedocreche será um mar-
co para a nossa cidade”, 
agradeceu.

De acordo com Clayton 
Menezes, secretário de 
Assistência Social e Ci-
dadania de Pentecoste, o 
espaço para o recebimen-
to dos kits já está pronto. 
“As salas já estão prontas 
para receber os brinque-
dos, livros e jogos. Com a 
brinquedocreche, vamos 

transformar o local em um 
centro social de atenção à 
primeira infância. Todos 
sabemos como é impor-
tante estimularmos o de-
senvolvimento cognitivo e 
motor nessa fase da infân-
cia”, aponta.

Kits
Segundo a SPS, para 

cada brinquedocreche, são 
entregues oito brinquedos 
de parquinho, com casi-
nha, escorregador, tabela 
de basquete com bola, tú-
nel lúdico, gangorra, pisci-
na de bolas, toca 3 em 1 e 
trave-gol com bola. Além 
disso, o kit contém 40 li-
vros, sendo dez sonoros 
e dez inclusivos em brai-
le, libras e ampliados; e 

20 brochuras diversas. O 
material inclui, ainda, dez 
jogos pedagógicos, com 
quebra-cabeça, peças para 
montar, soletrando, domi-
nó, brinquedos com pinos 
e para memórias.

Técnica da Assesso-
ria Especial do Programa 
Mais Infância, Edny Ro-
drigues destacou o signi-
ficado dessas brinquedo-
creches para crianças com 
deficiências. “Todos os 
brinquedos e jogos são ex-
celentes para o desenvolvi-
mento sensorial, cognitivo 
e motor de crianças com 
deficiência, inclusive. Esti-
mulam a memória, percep-
ção, imaginação e o senso 
de organização das crian-
ças”, reitera.

FOTO  HELENE SANTOS/ ASCOM SPS

MAIS INFÂNCIA

FOTO MARCOS MOURA

Municípios cearenses recebem 
novos kits de brinquedocreches

Para cada equipamento, são entregues oito brinquedos de 
parquinho, com casinha, escorregador, tabela de basquete com 

bola, túnel lúdico, gangorra, piscina de bolas, entre outros

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 4
84

F-
4A

B5
-F

8A
2-

43
8A

.



Enquanto a guerra de ver-
sões sobre o que está aconte-
cendo em torno da Ucrânia se 
agrava, a disputa diplomática 
entre Rússia e os Estados Uni-
dos escalou nesta quinta-feira 
(17), depois de dias de sina-
lização de Moscou em favor 
de negociações. O governo 
de Vladimir Putin respondeu 
após três semanas à rejeição 
dos EUA ao pacote de de-
mandas do russo para esta-
bilizar a segurança no Leste 
Europeu. A carta afirma que a 
posição significa que Moscou 
“pode tomar medidas técni-
co-militares” para defender 
seus interesses. O jargão suge-
re não uma invasão russa da 
Ucrânia, que o presidente Joe 
Biden disse pela enésima vez 
nesta quinta que pode ocorrer 
“nos próximos dias”, mas sim 
ações que serão vistas como 
agressivas pela Otan (aliança 
militar ocidental).

Tensão
A tensão foi reforçada pela 

expulsão pela Rússia do nú-
mero 2 da embaixada dos 
EUA em Moscou, Bart Gor-
man. Segundo o Departa-
mento de Estado, “a ação não 
foi provocada e nós a consi-
deramos um passo escalató-
rio. Estamos considerando 
nossa resposta”.

O Ministério das Relações 

Exteriores russo apenas disse 
que era uma retaliação por 
ato semelhante contra um 
diplomata em Washington, 
sem nomeá-lo, preferindo se 
concentrar no aparente ata-
que hacker contra seu site, que 
ficou fora do ar. Para adicionar 
drama ao roteiro, o secretário 
de Estado dos EUA, Antony 
Blinken, decidiu se dirigir ao 
Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas para dizer que es-
tava lá “não para começar uma 
guerra, mas para evitar uma”.

Nas TVs russas, estatais e 
alinhadas com o Kremlin, ele 
já vem sendo comparado a 
Colin Powell, seu antecessor 
que passou vergonha ao jus-
tificar no mesmo fórum a in-
vasão do Iraque em 2003 com 
argumentos falsos.

Se não chega a tanto, 
Blinken chegou a citar no 
elenco de ações provocativas 
que acusou a Rússia de prepa-
rar um ataque com armas quí-
micas -exatamente o ponto de 
Powell contra Saddam Hus-
sein 19 fevereiros atrás. Ainda 
assim, seu “hedge” sobre não 
guerrear já antecipava críti-
cas. O secretário basicamente 
repetiu as falas do chefe e de si 
próprio nas últimas semanas, 
levando ao risco da autoparó-
dia: já houve datas (16, 20 de 
fevereiro, agora depois) para a 
invasão. Ele entregou sua táti-

ca caso de fato não creia numa 
ação de Putin: “Estamos con-
tando o que sabemos. Se a 
Rússia não invadir, ficaremos 
aliviados”. Sinais São todos si-
nais contrários ao espírito da 
semana até aqui. Putin seguiu 
aquecendo suas capacidades 
militares, que segundo o Oci-
dente já somam 150 mil sol-
dados em diversas posições 
em torno da Ucrânia.

Na terça (15), o russo 
anunciou uma retirada de 
parte dessas forças e repetiu 
o anúncio na quarta e nes-
ta quinta. Não convenceu a 
Otan: o secretário de Defesa 
dos EUA, Lloyd Austin, dis-
se que há preparações claras 
para um conflito, e o chefe 
da aliança, Jens Stoltenberg, 
voltou a falar em aumento de 
tropas russas.

A situação foi agravada pe-
los bombardeios da madruga-
da desta quinta na chamada 
linha de controle, a fronteira 
informal de 430 km que sepa-
ra as forças separatistas rus-
sas étnicas do Donbass (leste 
ucraniano) do resto do país.

Ambos os lados se acusam 
pelos ataques com morteiros, 
que de resto são uma ocorrên-
cia comum no frágil cessar-fo-
go vigente desde 2015. A guerra 
civil na região havia estourado 
no ano anterior, após a região 
de maioria russa da Crimeia 

ser anexada por Putin para 
evitar a absorção da Ucrânia 
nas estruturas ocidentais após 
a derrubada de um governo 
amigo do Kremlin.

Na Rússia, poucos acreditam 
que Putin esteja fazendo mais 
do que pressão, manipulando o 
que chama de histeria ocidental 
para pressionar Kiev a ceder 
em alguns pontos. Em resu-
mo, o padrão de agravamento 
e distensão pode se estender 
por meses. Mas os riscos, claro, 
existem, especialmente na re-
gião leste da Ucrânia.

Como disse à Folha a ana-
lista Oksana Antonenko, da 
consultoria britânica Control 
Risk, Putin parece mais inte-
ressado em manter uma força 
formidável à disposição para 
dizer que tem capacidade de fa-
zer o que o Ocidente teme -mas 
que não o faria por ter muito a 
perder. De todo modo, as aten-
ções se voltam ao cardápio das 
tais medidas técnico-militares à 
disposição de Putin.

Pode haver o deslocamen-
to de mísseis com ogivas 
nucleares para regiões rus-
sas mais próximas da Euro-
pa, como Kaliningrado ou 
a Crimeia, embora especia-
listas especulem que isso já 
tenha ocorrido. Talvez até a 
aliada Belarus. Ou a manu-
tenção ou estabelecimento 
de novas bases militares.

7

INTERNACIONAL
Chile. A diretora do Instituto Marielle Franco, Anielle Franco, foi convidada para a posse do 
presidente chileno recém-eleito, Gabriel Boric, em 11 de março. A irmã da vereadora assassinada 
disse que comparecerá à posse. “Vou levando a pauta dos movimentos negros do Brasil”, diz.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022

Apesar da pressão do 
governo canadense, manifes-
tantes mantêm nesta quinta-
-feira (17) o bloqueio que já 
dura três semanas na capital 
Ottawa, enquanto autorida-
des alertam para a presença 
de extremistas entre aqueles 
que querem derrubar o 
governo. A polícia distribuiu 
nesta quarta (16) panfletos a 
caminhoneiros e outros que 
aderiram à paralisação do 
centro da cidade dizendo que 
deveriam sair ou seriam pre-
sos, mas a iniciativa não ge-
rou grandes movimentações 
nos cerca de 400 veículos.

Incentivo
Para Andrew Broe, um 

caminhoneiro de Ontário, o 
aviso é “um incentivo”. “Eles 
estão tirando sarro tentando 
remover um protesto pacífi-
co”, disse ao jornal americano 
The New York Times. Apesar 
de barulhento, o protesto de 
Ottawa não tem sido vio-
lento. “Eu não tenho medo, 
disse um manifestante em 
Ottawa nesta quarta, que não 
quis dar seu nome, à agência 
de notícias Reuters. “Estamos 
aqui pacificamente e vamos 
permanecer pacificamente. 
Mesmo que eles tentem nos 
prender, vamos ser presos 
pacificamente.”

Esforços
Os organizadores do ato 

pediram nesta quarta para 
que mais manifestantes 

fossem a Ottawa, para ajudar 
a frustrar os esforços da polí-
cia, ainda que a mesma tenha 
alertado que quem se juntas-
se à manifestação na capital 
estaria infringindo a lei.

Já nesta quinta, Pat King, 
um dos líderes, publicou um 
vídeo no Twitter alertando 
a polícia para recuar. “Saia 
de perto. Desista. Ponha seu 
distintivo no chão... e se junte 
às pessoas”, afirmou. “Quan-
do isso chegar ao fim, apenas 
seguir regras não vai ser uma 
boa defesa legal.”

Em comunicado, o chefe 
interino da Polícia de Otta-
wa, Steve Bell, subiu o tom e 
garantiu que todo o centro 
da cidade e qualquer espaço 
ocupado serão retomados. 
Ele acrescentou ainda que 
ações serão tomadas nos 
próximos dias e que levará 
tempo para fazer o certo.

Os manifestantes protestam 
contra a obrigatoriedade da 
vacina e as restrições impostas 
para conter a pandemia de 
Covid-19, mas há também 
quem tenha deixado claro sua 
oposição ao primeiro-ministro 
Justin Trudeau, e alguns 
querem ele fora do governo. O 
ministro da Segurança Pública, 
Marco Mendicino, alertou que 
uma parte dos manifestantes 
“têm uma forte ligação com 
uma organização de extrema 
direita que têm líderes em 
Ottawa”, referindo-se à prisão 
de 13 pessoas em Alberta no 
começo da semana.

Canadá ameaça 
prender manifestantes 
antivacina

Crise na Ucrânia se agrava
e Putin ameaça reação
Enquanto a guerra de versões sobre o que está acontecendo em torno da 
Ucrânia se agrava, a disputa diplomática entre Rússia e os EUA escalou

Torna público que requereu à Agência Municipal do Meio Ambiente - AMA Licença 
de Operação - Regularização, referente às atividades de  Serviços de Diagnóstico 
por Imagem da empresa Clínica de Ressonância Magnética por imagem LTDA, 
CNPJ: 07.693.904/0002-70, Empreendimento situado na Rua Antônio Mendes 
Carneiro, 798, Bairro: Centro, no município de Sobral - CE. Foi determinado o 
cumprimento da legislação ambiental em vigor.

RENASCENÇA CEMITÉRIO PARQUE E VERTICAL LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 44.947.333/0001-06, torna público que requereu na data 
de 28/01/2022 à Superintendência Municipal do Meio Ambiente – SUPER-
MATA a Licença Prévia Ambiental, para realizar as atividades de Serviço de 
Cremação – Serviços de Sepultamento e Serviços de Funerárias, perante o 
Município de Tauá/CE. Foi determinado estudo de impacto ambiental local.

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9397-ANTONIO GUSTAVO ALVES DE BRITO E TÂMIA QUEIROZ LIRA
Nº9398-DAVI ROCHA SILVA E LETICIA SOUSA DE FREITAS

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 17 de fevereiro de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

DPCON PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DO 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, A LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA, CONCERNENTE 
A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA COMUNIDADE RIACHO DOS 
GOMES, COM O ABASTECIMENTO FORNECIDO POR 12 CHAFARIZES, AMBOS COM MEDIÇÃO DE 
3,5M³, SISTEMA DE ARMAZENAMENTO TOTALIZANDO 52M³ E LOCALIZAÇÃO NA FAZENDA MA-
RIZEIRA, SITUADA NA CIDADE DE SERROTE, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.

SINDICATO RURAL DE INDEPENDÊNCIA - ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO - Será realizada 
eleição no dia 23 de março de 2022, das oito horas (08h00) às quatorze horas (14h00), na sede do 
Sindicato Rural de Independência, na Rua da Liberdade, 585-A – Centro, nesta cidade, para com-
posição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e seus respectivos suplentes, 
devendo o registro de chapas ser apresentado à secretaria da entidade, no horário de oito horas 
(08h00) às quatorze horas (14h00), no período de 15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia útil 
após a data de publicação deste aviso. Cópias deste Aviso serão afixadas em lugares públicos do 
município e na sede da entidade. Independência, 17 de fevereiro de 2022. MOACIR GOMES DE 
SOUSA. Presidente, CPF: 056. 373.763-87.

SINDICATO RURAL DE JAGUARETAMA - ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO - Será realizada 
eleição no dia vinte e cinco (25) de março de 2022, das 08h00 às 14h00, na sede do Sindicato 
Rural de Jaguaretama, na Avenida  Marilândia, 130, nesta cidade, para composição da Dire-
toria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e seus respectivos suplentes, devendo o 
registro de chapas ser apresentado à secretaria na entidade,  no horário de oito horas(08h00) 
às quatorze horas (14h00), no período de 15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia útil após a 
data de publicação deste aviso. Cópias deste Aviso serão afixadas em lugares públicos do mu-
nicípio e na sede da entidade. Jaguaretama, 17 de fevereiro de 2022. EXPEDITO DIÓGENES 
FILHO. Presidente, CPF: 068.855.783-04.

Torna público que requereu à Agência Municipal do Meio Ambiente - AMA Licença 
de Operação - Regularização, referente às atividades de Serviços de Diagnóstico 
por Imagem da empresa Clínica de Ressonância Magnética por imagem LTDA, 
CNPJ: 07.693.904/0001-99, Empreendimento situado na Rua Cel. Frederico Go-
mes, 482, Bairro: Centro, no município de Sobral - CE. Foi determinado o cum-
primento da legislação ambiental em vigor.

ALEXANDER AMARAL MEDEIROS
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA 
a Licença Ambiental (LO) para Imunização e controle de pragas urbanas, lo-
calizada na AL DAS AZALEIAS, 1432, Coacú, Eusébio – CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

Sindicato dos Médicos do Ceará - Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária. O 

Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, por meio de sua presidência, convoca todos(as) 

os(as) médicos(as) pertencentes ao “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Atenção Primária 

à Saúde (APS) – Programa Médico da Família Ceará”, para comparecem virtualmente à 

Assembleia Geral Extraordinária que ocorrerá no dia 21 de fevereiro de 2022 (segunda-feira), a 

ser realizada de forma virtual, conforme autoriza a Lei Federal nº. 14.010/2020, por meio da 

plataforma digital Google Meet, com link de acesso a ser disponibilizado em nossas redes sociais, 

com início às 12 horas, em primeira convocação e às 12h:30min em segunda convocação, com 

qualquer número de presentes, para deliberação acerca dos atrasos de pagamentos das bolsas, 

bem como assuntos correlatos. Fortaleza/CE, 17 de fevereiro de 2022.

Sindicato dos Médicos do Ceará - Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária. O 

Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, por meio de sua Presidência, convoca todos (as) 

os(as) médicos(as) servidores públicos ativos do Município de Fortaleza, ocupante do cargo de 

Médico do Programa Saúde da Família (PSF), para comparecem virtualmente à Assembleia 

Geral Extraordinária que ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2022 (terça-feira), a ser realizada de 

forma virtual, conforme autoriza a Lei Federal nº. 14.010/2020, por meio da plataforma digital 

Google Meet, com link de acesso a ser disponibilizado em nossas redes sociais, com início às 12 

horas, em primeira convocação e às 12h:30min em segunda convocação, com qualquer número 

de presentes, para deliberação acerca da atual e futura situação do Programa de Educação 

Permanente e assuntos correlatos. Fortaleza/CE, 17 de fevereiro de 2022.

A CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA. tor-
na público que requereu à Agência Municipal do Meio Ambiente – AMA 
Licença de Operação Renovação, referente às atividades de Usinagem 
de Asfalto do Empreendimento situado na Estrada do Bonfim, KM 5 Zona 
Rural do município de Sobral–CE. Foi determinado o cumprimento da le-
gislação ambiental em vigor.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS TITULARES DE DIREITO REAL SOBRE O IMÓVEL USUCAPIENDO
Jorge Luís Portela de Almeida, titular do Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis, da Comarca de 
Aracati, Estado do Ceará, por nomeação legal e etc. FAZ SABER que ÍTALO BARBOSA FERREIRA, 
brasileiro, solteiro, maior, advogado, portador cédula de identidade RG n° 2003030019902 SSP-CE, 
inscrito no CPF sob o n° 023.793.443-45, residente e domiciliado na Avenida da Integração, n° 113, 
Duplex 01, Canoa Quebrada, Aracati-CE; JUAN MANUEL MORIN MORALES, espanhol, solteiro, maior, 
comerciante, portador do passaporte n° AAJ995079, inscrito no CPF sob o n° 601.448.433-74, residente 
e domiciliado na Avenida da Integração, n° 113, Duplex 02, Canoa Quebrada, Aracati-CE; FRANCESCO 
ANTÔNIO PILLONI, italiano, divorciado, empreendedor, portador do passaporte n° YA3279175, inscrito 
no CPF sob o n° 610.554.043-41, residente e domiciliado na Avenida da Integração, n° 113, Duplex 03, 
Canoa Quebrada, Aracati-CE; AMADEO DE ANGELIS, italiano, divorciado, microempresário, portador da 
cédula de identidade de estrangeiro RNE V896167-K, inscrito no CPF sob o n° 601.074.503-99, residente 
e domiciliado na Avenida da Integração, n° 113, Duplex 04, Canoa Quebrada, Aracati-CE; FRANCISCA 
MARCIA MONTEIRO DOS ANJOS, brasileira, solteira, maior, autônoma, portadora da cédula de identidade 
RG n° 2002010287512 SSPDC-CE, inscrita no CPF sob o n° 635.658.463-72, residente domiciliada na 
Avenida da Integração, n° 113, Casa 05, Canoa Quebrada, Aracati-CE; e ALBERT GARRIDO SAEZ, 
espanhol, divorciado, administrador, portador do passaporte n° PAA098145, inscrito no CPF sob o n° 
604.832.203-88, residente e domiciliado na Avenida da Integração, n° 113, Duplex 06, Canoa Quebrada, 
Aracati-CE, acompanhado de seu advogado, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade 
através da Usucapião Extrajudicial, do imóvel sito na Rua Beira Mar,  Canoa Quebrada, Aracati-CE. O 
referido imóvel está matriculado sobre nº 8.304, folhas 95, livro 2-BA, de Registro Geral de Imóveis do 
Cartório Alexandre Gondim 2° Oficio da Comarca de Aracati-CE. CITAM-SE, os notificados: Sra. ROSA 
NONELL CORTINA, espanhola, cozinheira, portadora do passaporte de n° R398587 e inscrita no CPF n° 
600.927.233-57 e o Sr. MANUEL OLEART RUIZ, espanhol, comerciante, portador do CPF n° 
065.939.621-12, casados entre si, ambos domiciliados na Avenida Beira Mar, s/nº, bairro Canoa 
Quebrada, Aracati-CE, conforme bem consta na matricula nº 8.304 junto ao Cartório Alexandre Gondim, 
2° Oficio da Comarca de Aracati-CE, não localizados, bem como os eventuais interessados, seus 
herdeiros e/ou sucessores, para todos os atos da ação de USUCAPIÃO acima descrita, para querendo, no 
prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta à presente ação. “ADVERTINDO-OS DE QUE NÃO SENDO APRESENTADO RESPOSTA A AÇÃO NO 
PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO DECURSO DO PRAZO DO 
PRESENTE EDITAL, IMPLICARÁ EM SUAS CONCORDÂNCIAS.” O referido é verdade e dou fé. Aracati-CE, 
04 de fevereiro de 2022. Márcia Santos da Silva, Tabeliã Substituta, do Cartório do 3º Ofício de Registro 
de Imóveis, da Comarca de Aracati, Estado do Ceará.

CLUBE DO ADVOGADO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, com base nos Estatutos do Clube do Advogado, ficam convocados 
todos os sócios proprietários para se fazerem presentes no dia 28/fevereiro/2022 ás 
13:00hs, no endereço da sede própria, localizada nesta Capital, na rua Marcelo Gentil 
Porto, 876, Luciano Cavalcante, a Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em 
primeira convocação com a presença mínima de um terço (1/3) dos sócios proprietários 
regularizados e no gozo de seus direitos, e em segunda, independentemente de nova 
convocação, uma hora após, com qualquer número, para alteração do estatuto. Para 
tanto solicitamos aos senhores sócios que se façam presentes à referida assembleia 
portanto seus respectivos títulos e documento de identidade.

Fortaleza (CE), 16 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO LÚCIO PAIVA             EDSON JOSE SAMPAIO CUNHA FILHO

          Primeiro Secretário                                      Presidente

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° 27367 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAPHAEL COLARES DE SÁ e MONIK LIMA DA SILVA;
Edital n° 27368 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO PINHEIRO e BIATRIZ BEZERRA CASTELO CARDOSO CRUZ;
Edital n° 27369 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS e CIBELE DA SILVA SOUSA;
Edital n° 27370 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDERSON DANTAS DE CARVALHO e NADYLA NUNES BARRETO.
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, 17 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° 75507 - VITOR LOPES e SULAMITA DE SOUSA SILVA; Edital n° 75508 - 
FLÁVIO DANTAS BATISTA FILHO e VIVIANE MARIA PEIXOTO DA SILVA; Edital n° 
75509 - EGIDRAS ARRAIS PEREIRA e FRANCISCA MARILAC MORAES DE SOUSA; 
Edital n° 75510 - FELIPE DE SOUSA MATIAS e VALDIANE DA SILVA RODRIGUES.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 17 de Fevereiro de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

Publicado no Jornal O Estado em 18.02.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: Major Facundo, 705 Centro. Fortaleza - CE
Telefone - (85) 3226-8330

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

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N°30639 RODRIGO CRUZ NUNES E NHORMA KEYLLA LIMA ARAUJO BRAGA 
N°30640 JACKSER DA COSTA PEIXOTO E STEFANY NIRVANA FREITAS POMPEU 
N°30641 FRANCISCO CRISTIANO QUEIROZ DA SILVA E MARIA JOSENILDA ALEXANDRE 
DE OLIVEIRA.

Fortaleza, 17 de fevereiro de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

ERRATA 
COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO NOROESTE _ CRESOL 

NOROESTE RS/PE/CE. (CNPJ: 02.663.426/0001-50 NIRE: 43400015582)
COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE PORTO XAVIER – CRESOL 

PORTO XAVIER. (CNPJ: 05.442.759/0001-48 NIRE: 43400087419)
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA SEMIPRESENCIAL

CANCELAMENTO  do Edital de Convocação publicado no Jornal O Estado no dia 03 de fevereiro de 2022 
página 7, consequentemente a assembleia não será realizada, nova assembleia conjunta será convocada 
com a publicação de novo edital. 

Constantina/RS, 17 de fevereiro de 2022.
            BRAULIO ZATTI                                                      MARIA NADIR ENGERS BRATZ 
                 Presidente                                                                      Presidente 
         Cresol Noroeste RS/PE/CE                                               Cresol Porto Xavier 

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 40 DIAS) - Processo nº: 0146102-92.2013.8.06.0001 - Classe: Usuca-
pião - Assunto: Usucapião Extraordinária - Requerente: ADEFABIO DAYSON ANDRADE GOMES e outros 
- Requerido: LUIZ ARNALDO ALBUQUERQUE - Valor da Causa: R$ 400.000,00. A Dra. Danielle Estevam 
Albuquerque, Juíza de Direito titular da 11ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, 
por nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por parte de ADEFABIO DAYSON ANDRADE GOMES, brasileiro, casado, empresário, RG nº 
2000002093708 SSP-CE, CPF nº 972.613.433-15, residente e domiciliado na Travessa Artur Bernardes, 
nº 2770, Alagadiço Novo, Fortaleza-CE, foi proposta uma Ação de Usucapião Extraordinária, em face 
de LUIZ ARNALDO ALBUQUERQUE, brasileiro, divorciado, com último endereço conhecido como sendo 
Rogaciano Leite, nº 1990, Salinas, CEP 60810-786, Fortaleza-CE. Por isso foi expedido o presente EDI-
TAL, com o objetivo de que lhes seja declarado o domínio do seguinte imóvel, para posterior transcrição 
em seus nomes no registro de imóvel competente: "MEMORIA DESCRITIVO – Assunto: Para fins de 
usucapião nos autos do processo de nº 0146102-92.2013.8.06.000. Endereço: Av. Rogaciano Leite, nº 
1990 Bairro: Salinas. Cidade: Fortaleza-CE. Proprietário: Adefabio Deyson Andrade Gomes. SITUAÇÃO 
INICIAL – Um terreno de de forma regular situado nesta capital, no lugar denominado Sítio São Luiz, lado 
par, constituído pelo lote 13 da quadra 15, medindo 17m de frente por 33m de fundos, frente para Av. 
Rogaciano Leite, perfazendo esquina com a Rua Luciano do Vale, ao nascente (frente) para Av. Rogaciano 
Leite, do poente (fundos) com o lote 01 de propriedade de Oziel Maciel Barreira, que dá frente para a 
Rua Ministro Petrônio Portela, ao norte (lado esquerdo) com o lote 14, de propriedade de Oziel Maciel 
Barreira que dá frente para Av. Rogaciano Leite, e ao sul (lado direito) esquina com a Rua Luciano do 
Vale." Aos eventuais interessados e seus cônjuges, os que casados forem, para, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, a contar do decurso do prazo da circulação deste edital, que é de 40 (quarenta) dias, 
contestarem a presente ação, sob pena de não o fazendo, serem presumidos aceitos pelos réus, como 
verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 344, do CPC). E em observância aos artigos 246, 
§ 3º e 259, I, do CPC, foi expedido o presente, que vai devidamente assinado. CUMPRA-SE. Fortaleza/
CE, em 01 de fevereiro de 2022. Danielle Estevam Albuquerque - Juíza de Direito.

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° 18147 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
KELVILLY SÁVIO OLIVEIRA BRITO e MARIA PATRICIA SANTOS;
Edital n° 18148 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
REGINALDO FARIAS DUARTE e AMANDA CÔRTES DA CRUZ;
Edital n° 18149 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO LUCAS DA SILVA MENEZES e PATRICIA KELLY DO NASCIMENTO SILVA;
Edital n° 18150 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRE LIRA DA SILVA e MICKAELLE COSTA RABELO;
Edital n° 18151 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DORIVAL SANTOS DUARTE e MARIA ROCINEIDE FREIRE DOS SANTOS PEREIRA;
Edital n° 18152 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ ADEMIR OLIVEIRA HENRIQUE e LINDINALVA ALVES 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, 17/02/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339084 - Francisco Araújo do Nascimento e Maria Ocelia Melo Oliveira;
339085 - Guilherme dos Santos Ribeiro e Ingrid Maria de Oliveira;    
339086 - Antonio Cleiton de Santana Júnior e Camila Ferreira da Silva;
339087 - José Victor Duarte Marques e Janiele dos Santos Magalhães;
339088 - Pedro Vangenor Silva e Rosemary Rodrigues Magalhães; 
339089 - Igor dos Santos Sousa e Wanessa Liriel de Souza Lourenço;
339090 - Arthur Rodrigues da Silva Santos e Lia Jarine Girão Mesquita             
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, 17 de Fevereiro de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30518 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EVARISTO MAGALHÃES BRAGA NETO e ANDRÉA DE ALMEIDA COÊLHO;
Edital n° 30519 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO MATHEUS QUEIROZ DOS SANTOS e MICHELLE SOUSA AGOSTINHO;
Edital n° 30520 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ SAULO MARTINS DE OLIVEIRA e ANA CAROLINA RIBEIRO TAMBORIL;
Edital n° 30521 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENATO TAVARES DA SILVA e PALOMA DOS ANJOS ROSA;
Edital n° 30522 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS e GABRIELA TEIXEIRA GOMES;
Edital n° 30523 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FERNANDO ALEXANDRE SILVA e JOSELY APARECIDA ROSA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento. O Presidente da C. 
P. L. de Barro/CE no uso de suas funções, torna público, que fora concluído o julgamento das 
fases de habilitação e de propostas de preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de 
Preços Nº 2022.01.31.1, sendo o seguinte: Empresa Habilitada - Servcon - Serviços de 
Assessoria e Progetos LTDA, por cumprimento integral às exigências editalícias, sendo a 
mesma declara vencedora com proposta no valor global de R$ 154.800,00 (cento e cinquenta e 
quatro mil oitocentos reais). Maiores informações na sede da C.P.L., situada na Rua José Leite 
Cabral, n° 246, Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 17 de fevereiro de 2022. 
Fernanda Alves Fernandes - Presidente da C.P.L.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro. A Comissão de 
Licitação da Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, localizada na Av. dos Três 
Poderes, s/n, Centro, Deputado Irapuan Pinheiro, comunica aos interessados que no dia 07 de 
março de 2022, às 09:00 horas, abrirá licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2022- 
TP, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de 
assessoria contábil, de interesse da Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro/CE, no 
endereço acima, no horário de expediente ao público, ou pelo Portal do TCE-CE: 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Deputado Irapuan Pinheiro-Ce, 17 de fevereiro de 2022. 
Roberta Aline Pinheiro - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Milhã – Extrato de Edital. A Câmara Municipal de 
Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação na 
Modalidade Tomada de Preços, autuada sob o nº 003/2022-CMM, cujo objeto é a Contração de 
prestação de serviços técnicos profissionais na orientação e apoio administrativo e financeiro 
junto a tesouraria da Câmara Municipal de Milhã -CE, tipo Menor Preço, com data de abertura 
marcada para o dia 07 de março de 2022, às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação. Mais informações pelo e-mail: cmm.camaramilha@gmail.com. Milhã - CE, 18 de 
fevereiro de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Penaforte - Aviso de Licitação - Modalidade: 
Pregão Presencial nº. PP-02.17.1/2022-CMPF. Objeto: contratação de serviço de locação de 
veículos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Penaforte-CE, conforme 
especificações constantes no termo de referência. Tipo: menor preço global. O(A) Pregoeiro(a) 
Oficial desta Casa Legislativa comunica aos interessados que no dia 03 de março de 2022, a 
partir das 14h:00m (horário local) na Pc Querubina Bringel, nº. 09, Centro, Penaforte, Ceará, 
estará recebendo as "propostas de preços" e "documentações de habilitação" dos interessados. 
Maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima ou através do fone (88) 3559-
1440, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Cícero 
Gomes dos Santos – Pregoeiro Oficial da CMPF.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - 
Aviso de Revogação – Tomada de Preços Nº 2021.05.26.01/TP. Faço saber que o Ordenador 
de Despesas do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro Do Norte determinou 
a Revogação da Tomada de Preços Nº 2021.05.26.01/TP, que tem por objeto a Contratação de 
empresa para prestar serviços especializados de assessoria e consultoria, na área de licitações 
e contratos administrativos, para atuar junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de 
Juazeiro do Norte. Maiores informações na Sede da CPL na Av. Leão Sampaio, S/N (Policlínica 
João Pereira dos Santos) Rodovia Juazeiro/Barbalha – CE – CEP: 63.180-000. Barbalha, 17 de 
fevereiro de 2022. Maria Jucilene Rodrigues da Silva – Presidente da CPL-CPSMJN.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Edital de Convocação Nº 003/2022. O 

Prefeito Municipal de Eusébio – CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 

Lei Orgânica do Município, vem convocar os Candidatos Classificados do Concurso Público 

Municipal, regido pelo Edital de Concurso Público Nº 001/2020, de 13 de Março de 2020, 

conforme relação abaixo, a comparecerem à Administração Municipal de Eusébio, à Rua 

Edmilson Pinheiro, 150 – Bairro Autódromo – Eusébio – CE, no horário das 8 às 13 horas, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação deste Edital de Convocação, munidos de 

todos os documentos comprobatórios do disposto no Capítulo XII, Item 12, do Edital do Concurso 

Público Nº 001/2020, de 13 de Março de 2020, sob pena de serem desclassificados. Paço da 

Prefeitura Municipal de Eusébio, Estado do Ceará, aos 17 de fevereiro de 2022. (Relação por 

Cargo e Nome). Auditor de Controle Interno – 40h semanais – Lucas Henryque do Amaral Silva, 

Igor Silvestre Freitas Gomes, Gabriel Farias Gonsalves. Agente Administrativo – 40h – Paulo 

Rafael Pereira Rodrigues, Alex dos Reis Gomes. Acilon Gonçalves – Prefeito Municipal. 

Francisco Ubiracy Cordeiro de Oliveira - Coordenador de Recursos Humanos.

Estado do Ceará - Prefeitura de Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento da 
Habilitação - Concorrência Pública Nº 05.014/2021. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da 
habilitação da Concorrência Pública n.º 05.014/2021, cujo objeto é os serviços de 
pavimentação em pedra tosca nos Bairros Cararu, Encantada, Novo Portugal, Precabura, 
Vereda Tropical, Autódromo, Centro, Lagoinha, Mangabeira, Tamatanduba, Urucunema e 
Pires Façanha no Município de Eusébio – CE, com o seguinte resultado: Inabilitar a seguinte 
empresa: 3 – FTS Serviços de Construções e Comércio LTDA CNPJ Nº 23.492.876/0001-31; 
Habilitar as Seguintes empresas: 1 – Memp Construções LTDA CNPJ Nº 06.938.660/0001-02; 
2 – Lomacon Locação e Construção LTDA CNPJ Nº 03.354.650/0001-23; 4 – VAP 
Construções LTDA CNPJ Nº 00.565.011/0001-19; 5 – Copa Engenharia LTDA CNPJ Nº 
02.200.917/0001-65; 6 – Athos Construções LTDA CNPJ Nº 08.237.585/0001-70. Fica a partir 
desta publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea "a", Inciso I, Art. 109, da Lei n° 
8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a disposição dos interessados 
na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio/CE, 17 de fevereiro de 2022. Raylse Rafaelle 
Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Torna público que requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga - 
SEMAM a regularização de Licença de Instalação, para execução de 08 unidades de 
apartamentos residenciais, localizado na Rua Jandaira, nº 82, Bairro Gereraú, Cidade Itaitinga - 
Estado Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências da 
Documentação Prévia para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio 
Ambiente de Itaitinga - SEMAM. 

H2A CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO LTDA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Aviso de Chamada Pública Nº SE-
CH001/22. A Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia torna pública que 
no dia 15 de março de 2022 às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitações, na Av. Coronel 
João Correia, 298, Centro – Itaiçaba, receberá proposta e documentação para: aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar do Empreendedor Familiar 
Rural para atender a Rede de Ensino, de acordo com a Lei nº 11.947, de 16/06/2009, Resolução nº 
26 do FNDE, de 17/06/2013. Chamada Pública nº SE-CH001/22. Os projetos de vendas poderão 
ser adquiridos junto a Comissão de Licitação, no endereço supracitado. Itaiçaba/CE, 17/02/2022. 
Ana Maria de Lima – Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público 
que a partir das 16:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2022 estará disponível para o 
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SE-PE004/22-
SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros 
alimentícios, para o fornecimento da merenda escolar do Município de Itaiçaba/CE, através da 
Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Data da Disputa de Preços: 
07 de março de 2022 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos 
dias úteis, no horário de atendimento ao público, na Avenida Coronel João Correia, 298, 
Centro, Itaiçaba/CE, ou através do sites: www.bll.org.br e/ou www.bllcompras.com 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 17.02.2022. Joéliton 
Oliveira Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato da Ata de Registro de 
Preços - Ata de Registro de Preços Nº 1001.03.01.001. Partes: Prefeitura Municipal de 
Itaitinga, através da Secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca e a empresa: M Joseneide 
Melo EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 04.957.984/0001-54 valor global R$ 160.000,00 (cento e 
sessenta mil reais). Objeto: Registro de Preços para locação de trator agrícola destinado a 
atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Município de 
Itaitinga/CE. Fundamentação legal: conforme Pregão Presencial 1001.03.01/2022-PPRP a 
Lei Federal N.º 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, c/c os termos da Lei Federal N.º 10.520, 
de 17/07/2002. Vigência: 12 (doze) meses. Data: 03 de fevereiro de 2022. Signatários: 
Veranilson Matias da Silva e M Joseneide Melo EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 04.957.984/0001-
54. Eduarda Almeida Silvestre - Pregoeira Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Adjudicação e 
Homologação - Modalidade: Tomada de Preços Nº 2022.11.001 TP. Objeto contratação de 
empresa para construção de um Estádio de Futebol no Bairro Gereraú Município de 
Itaitinga/CE, conforme PT 1045300-54., conforme Projeto Básico e demais Anexos do Edital. 
Empresa Vencedora: BWS Construções LTDA, inscrita no CNPJ Nº 00.079.526/0001-09, com o 
valor global de R$ 2.254.311,99 (dois milhões duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e 
onze reais noventa e nove centavos), conforme mapa de preços anexado aos autos. Adjudico e 
Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada – Jasiel Siqueira 
Nunes Machado – Ordenador de Despesa - Secretário de Juventude e Esporte do Município de 
Itaitinga. Itaitinga - Ceará, em 17 de fevereiro de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro - 
Presidente da Comissão de Licitação – CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação - Modalidade: 

Pregão Presencial/ Registro de Preço Nº 1402.11.01/2022PPRP. Objeto: Registro de Preços 

para futura e eventual contratação de serviço funerários, aquisições de urnas mortuárias, 

ornamentação e translado de corpos destinados aos equipamentos que compõem a Secretaria 

do Trabalho e Assistência Social do Município de Itaitinga. Empresa Vencedora: Francisca Eliane 

de Almeida Barros ME, inscrita no CNPJ Nº 17.350.451/0001-51, com o valor global de R$ 

1.006.000,00 (Hum milhão e seis mil reais). Adjudico a Licitação na forma da Lei Nº 8666/93 em 27 

de janeiro de 2022. Eduarda Almeida Silvestre - Pregoeira Oficial do Município de Itaitinga. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Homologação - Modalidade: 
Pregão Presencial/Registro de Preço Nº 1402.11.01/2022PPRP. Objeto: Registro de Preços 
para futura e eventual contratação de serviço funerários, aquisições de urnas mortuárias, 
ornamentação e translado de corpos destinados aos equipamentos que compõem a Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social do Município de Itaitinga. Empresa Vencedora: Francisca Eliane de 
Almeida Barros ME, inscrita no CNPJ Nº 17.350.451/0001-51, com o valor global de R$ 
1.006.000,00 (Hum milhão e seis mil reais). Homologo a Licitação na forma da Lei Nº 8666/93 em 
27 de janeiro de 2022. Erivanda Nogueira de Sousa Serpa - Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Trabalho e Ação Social do Município de Itaitinga. 

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

público que a partir das 12:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2022 estará disponível para o 

Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 00.002/2022-PE, 

cujo objeto é a aquisição de material permanente para atender as necessidades das diversas 

Secretarias do Município de Novo Oriente. Data de Abertura das Propostas: 03 de março de 2022 

das 09:00 às 09:30 horas. Data da Disputa de Preços: 03 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/CE, 18 de fevereiro de 2022. Paulo Sérgio 

Andrade Bonfim - Presidente da Comissão de Licitação de Novo Oriente/CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico N° PE008/2022-SESA. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Penaforte, 
comunica aos interessados que realizará Pregão Eletrônico Nº PE008/2022-SESA, cujo 
objeto é aquisição de recargas de gás oxigênio medicinal, para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde e Unidades vinculadas, do Município de Penaforte/CE,  sendo o 
Cadastramento das Propostas a partir do dia 21/02/2022 até 08/03/2022  às 08:00h no site 
www.bll.org.br. Abertura das propostas 08/03/2022  às 08h:h05min e a fase de disputa de 
lances no dia 08/03/2022  às 09:00h. O edital completo estará à disposição dos interessados 
após esta publicação no horário de 08:00 às 12:00h, no setor de licitações, site: 
www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios e no site: www.bll.org.br. Penaforte-CE, 17 de fevereiro 
de 2022. Cícero Rangel Andrade Bezerra - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
da Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 03 de março de 2022, às 
9h30min (horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bll.org.br, estará realizando 
o Pregão Eletrônico nº 008/2022.02, cujo objeto é  aquisição de material de cama e banho 
destinados ao Hospital Municipal Dr. Antônio Nery Filho junto a Secretaria de Saúde de 
Uruburetama, conforme especificado no edital o qual encontra-se na íntegra na Comissão de 
Licitação e no endereço eletrônico: licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 17 de fevereiro 
de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro.
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ECONOMIA

O contribuinte obrigado a declarar o Imposto de Renda 
que vendeu um veículo em 2021 precisa ter cuidado espe-
cial ao prestar contas com a Receita neste ano. Além de dar 
baixa no bem, é preciso informar se houve lucro, ou não, 
com a negociação. Caso tenha obtido lucro e o veículo seja 
de mais de R$ 35 mil, há cobrança de IR. Esse lucro é cha-
mado de ganho de capital pela Receita Federal. A valoriza-
ção dos veículos em 2021, impulsionada especialmente pela 
falta de peças na pandemia, já fez o valor do IPVA subir.

A legislação define que a alienação de bens e direitos de 
até R$ 35 mil não tem a apuração do IR sobre ganho de ca-
pital obtido com a venda. Mas, se o bem for de valor maior 
e houver lucro, é preciso apurar o imposto a ser pago preen-
chendo o programa Ganho de Capital, o GCAP, que pode 
ser baixado no site da Receita. O preenchimento deve ser 
feito no mês da venda. Se houver imposto a pagar, o prazo 
para quitar o IR é até o último dia útil do mês seguinte à 
negociação. Caso não tenha preenchido o GCAP e vá fazer 
agora, o contribuinte precisa baixar o programa de ganho 
de capital referente ao ano da venda, que é 2021. Nesses 
casos, há cobrança de multa e juros. Não bastasse só o IPVA 
maior para os Estados, o IR (Governo Federal) vem sugar 
uma fatia também. Enfim, o Governo sendo Governo.

IR também na revenda, claro!

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Disparidade
Pesquisa do Procon, 

feita nos supermercados 
de Fortaleza, aponta que os 
preços de mamão, banana 
e laranja apresentam as 
maiores variações, em 
fevereiro, com 364%, 221% 
e 178%, respectivamente. 
Pelo menos 18 produtos, 
dos 70 pesquisados men-
salmente pelo Órgão, apre-
sentaram variações acima 
de 100%. O Procon orienta 
que o consumidor opte por 
dias de promoção e ofertas 
e realize um comparativo 
de preços antes de sair às 
compras. Supermercados 
são obrigados a cumprir 
preços anunciados.

Ninguém resolve
Economistas do merca-

do financeiro calculam que 
o desemprego no Brasil, 
hoje em 11,6%, seguirá em 
dois dígitos, pelo menos, 
até 2025. Se isso se con-
firmar, o País completará 
dez anos consecutivos de 
desemprego de dois dígitos 
—isto é, acima de 10%. 
Analistas afirmaram que 
um período tão prolonga-
do de desemprego, acima 
de 10%, é desastroso do 
ponto de vista social e 
econômico. Segundo eles, 
por trás do desemprego 
está a incapacidade do 
país de obter crescimentos 
sustentáveis do PIB.

Veículos: financiamentos caem 11,4% em janeiro
O número de 

veículos financiados 
em janeiro de 2022 é 
11,4% menor do que 
a quantia financiada 
em igual mês de 2021, 
segundo a B3. En-
quanto no primeiro 
mês do ano passado 
450 mil unidades fo-

ram negociadas, neste ano, 399 mil produtos, entre novos e 
usados, foram contabilizados - incluindo automóveis leves, 
motos e veículos pesados. A maior retração ocorreu em 
automóveis leves, com recuo de 16,7%: foram vendidas 62 
mil unidades a menos do que em janeiro do ano passado.

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

A Câmara dos Deputados 
aprovou projeto que flexibi-
liza o retorno de grávidas ao 
trabalho presencial e que de-
termina a volta às atividades 
presenciais das gestantes que 
optarem por não se vacinar. O 
texto, que segue para sanção 
do presidente Jair Bolsona-
ro (PL), estabelece ainda que 
as gestantes que não tiverem 
completado a imunização po-
derão permanecer afastadas 
das atividades presenciais.

O texto flexibiliza lei de 
maio de 2021 que diz que, 
durante a emergência de 
saúde pública de Covid-19, 
a gestante deverá permane-
cer afastada das atividades 
de trabalho presencial, sem 
prejuízo de sua remuneração. 
Segundo o texto, a grávida 
afastada poderá exercer as 
atividades remotamente.

A relatora, deputada Paula 
Belmonte (Cidadania-DF), re-
jeitou as alterações feitas pelo 
Senado e que buscavam ameni-
zar o texto. Uma das mudanças 
descartadas pretendia excluir 
das hipóteses de retorno ao tra-
balho presencial a gestante com 
comorbidades que se insere em 
grupo de risco ao coronavírus 
de acordo com Plano Nacional 

de Imunização. Além disso, os 
senadores haviam excluído a 
hipótese de a gestante não op-
tar por se imunizar e retornar 
ao trabalho presencial.

Com a rejeição das mu-
danças do Senado, os depu-
tados retomaram o texto da 
Câmara.Segundo o projeto, a 
empregada afastada por não 
ter concluído a imunização 
contra Covid-19 ficará à dis-
posição para exercer as ativi-
dades de casa, por meio do 
teletrabalho, trabalho remoto 
ou outra forma de trabalho a 
distância, sem que isso afete 
sua remuneração.

O projeto dá à empresa 
a possibilidade de alterar a 
função exercida pela gestan-
te no trabalho remoto, mas 
sem mudar a remuneração. 
A companhia terá que res-
peitar as competências para 
o desempenho do trabalho e 
as condições pessoais da ges-
tante para o exercício da tare-
fa. Quando voltar a atividade 
presencial, a funcionária terá 
assegurada a retomada de sua 
função anterior.

Salvo se o empregador op-
tar pelo trabalho remoto da 
gestante, ela deverá retornar 
à atividade presencial após o 

fim do estado de emergência 
de saúde pública decorrente 
do novo coronavírus ou de-
pois de completar o ciclo de 
vacinação.

O texto também prevê o re-
torno caso a grávida se recuse 
a se vacinar ou se houver inter-
rupção da gestação, com o rece-
bimento do salário-maternida-
de.A gestante que se recusar a 
se vacinar deverá assinar termo 
de responsabilidade e de livre 
consentimento para trabalhar 
presencialmente e precisará se 
comprometer a cumprir todas 
as medidas preventivas adota-
das pelo empregador.

O projeto diz que a opção 
por não se vacinar é uma ex-
pressão do direito fundamental 
da liberdade de autodetermina-
ção individual, “não podendo 
ser imposto à gestante que fizer 
a escolha pela não vacinação 
qualquer restrição de direitos 
em razão dela.” “Está se fazen-
do uma ode, um estandarte ao 
negacionismo, a uma dita liber-
dade de não estar vacinada”, cri-
ticou a deputada Erika Kokay 
(PT-DF). “Outra vida está em 
curso também, não apenas a 
vida das mulheres.”

Já a relatora defendeu seu 
parecer e afirmou que o ob-

jetivo é que as grávidas “pos-
sam encontrar um emprego, 
voltar a trabalhar e continuar 
produzindo.” “Nós precisa-
mos, também, atender esse 
microempresário, esse pe-
queno comerciante, porque 
sabemos que, infelizmente, a 
economia do país precisa de 
fortalecimento.”

De acordo com o texto, 
caso a natureza do trabalho 
seja incompatível com ativi-
dade remota, a gravidez pode-
rá ser considerada de risco até 
a gestante completar a imuni-
zação. No lugar da remunera-
ção, ela receberá salário-ma-
ternidade desde o início do 
afastamento até 120 dias após 
o parto ou período maior, nos 
casos de prorrogação.

A grávida que se enquadra 
nesta hipótese deverá retor-
nar ao trabalho presencial se 
concluir a imunização ou se a 
emergência de saúde pública 
acabar. Isso também ocorrerá 
se a grávida recusar a vacinação 
ou se a gestação for interrompi-
da. Quando voltar ao trabalho 
presencial, ela deixará de rece-
ber a extensão do salário-ma-
ternidade. O pagamento da ex-
tensão do salário-maternidade 
não terá efeitos retroativos.

Aposentados podem recuperar consignado
Aposentados do INSS e demais trabalhado-

res que tiveram descontos indevidos no crédito 
consignado vão receber de volta o dinheiro por 
meio do Sistema Valores a Receber, do Banco 
Central. A devolução, segundo a autoridade 
monetária, valerá para os casos de "recursos 
descontados em folha dos clientes de opera-
ções de crédito consignado em uma determi-
nada instituição, mesmo após a portabilidade 
do crédito para outra instituição". Os valores 
serão liberados na segunda fase do resgate do 
dinheiro esquecido nos bancos, cuja consulta 
começará no mês de maio.

Sem crise 
O Banco Central regis-

trou lucro de R$ 85,9 bi-
lhões em 2021 e repassará 
R$ 71,7 bilhões ao Tesouro 
Nacional até 7 de março de 
2022. Os recursos fortale-
cem o caixa do governo e 
ajudam na gestão da dívida 
pública. O balanço foi apro-
vado pelo CMN (Conselho 
Monetário Nacional) ontem. 
O resultado é menor do 
que em 2020, quando o lu-
cro foi de R$ 469,6 bilhões, 
em grande parte devido 
ao efeito da expressiva 
apreciação do dólar so-
bre o valor em reais das 
reservas internacionais.

Cara energia 
O consumo nacional de 

energia elétrica caiu 0,7% 
em janeiro ante igual mês 
de 2021, em decorrência 
de uma menor demanda 
do mercado cativo (ACR), 
atendido pelas distribuido-
ras, segundo levantamento 
da Câmara de Comerciali-
zação de Energia Elétrica 
(CCEE). O País demandou 
66.751 MW médios de 
energia no mês de janeiro. O 
mercado cativo, o mais re-
presentativo, utilizou 44.228 
MW médios, queda de 3,2% 
na comparação anual. Com 
os preços altos como estão, 
era até de se esperar.

Receita Federal carros. O contribuinte que vendeu um veículo em 2021 precisa ter cuidado especial ao prestar contas 
com a Receita neste ano. Além de dar baixa no bem, é preciso informar se houve lucro ou não com a negociação. Caso tenha 
obtido lucro e o veículo seja de mais de R$ 35 mil, há cobrança de IR. Esse lucro é chamado de ganho de capital pela RF.

Volta de grávidas ao trabalho
é aprovada na Câmara 
Câmara dos Deputados aprovou projeto que determina retorno de 
grávida, que optarem por não se vacinar, ao trabalho presencial

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna públi-
co que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 15.004/2022 
- PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aqui-
sições de medicamentos e material médico hospitalar para atender as necessidades do Hospital 
Regional e UTI, junto a Secretaria Municipal de Saúde.  Datas e Horários: 1. Início de recebimento 
das propostas: ás 11h do dia 18/02/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08h ás 
08:59h do dia 03/03/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 03/03/2022, maio-
res informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 
1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h ou pelo telefone (88) 3561-1508 e no site:www.
tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Icó - Resultado do Julgamento das Propostas - A Presidente da Comissão 
de Licitação comunica aos interessados o resultado da fase de análise das propostas de preços 
referente Tomada de Preços Nº 13.05/2021-TP, cujo objeto: Contratação de empresa para executar 
a reforma e modernização da escola e quadra poliesportiva da Escola Jose Walfrido Monteiro, 
localizada na sede do Distrito de Icozinho, conforme planilhas, projetos e cronogramas em anexo, 
declarando: Propostas Classificadas as empresas: Ecos Edificações, Construções e Serviços Ltda; 
Eletroport Serviços e Construções Eireli; G7 Construções e Serviços Eireli; 4-Teotônio Construções, 
Comércio, Indústria e Serviços Eireli; M.A dos Santos Cordeiro Eireli Me; Araguaia Empreendimen-
tos Eireli; Flay Engenharia, Empreendimentos e Serviços Eireli; Vênus Serviços e Entretenimento 
Ltda; S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli; Araújo Construções e Locações Eireli; 
Tela Serviços Ltda-Me; A.I.L Construtora Ltda;  A R Empreendimentos, Serviços e Locações Eireli; 
Construtora Astron Ltda; Prime Transportes Ltda; Meta Empreendimentos e Serviços de Locação 
de Mão de Obra Eireli; Caldas Empreendimentos e Construções Eireli; Nordeste Construções e 
Infraestrutura Ltda; Construtora E F dos Santos Eireli; N3 Construtora Ltda;  Construtora Exito Eireli 
Me;  Wu Construções e Serviços Eireli Epp;  Impar Serviços Ltda; Gledson Construções Ltda Epp; 
FV Construções Eireli Me;  Santiago Construções E Serviços T.C.S Silva;  Medeiros Construções 
e Serviços Ltda; Limpax Construções e Serviço Ltda, por atenderem as exigências do edital. Após 
análise das Propostas de Preços das empresas classificadas chegamos ao seguinte resultado: sa-
grou-se vencedora a empresa Construtora E F dos Santos, CNPJ n° 04.868.095/0001-10, no valor 
total de R$ 1.348.366,71 (um milhão trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis 
reais e setenta e um centavos). A Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme 
prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - Publicação do Resultado do Julgamento das Propostas - A Presidente 
da Comissão de Licitação comunica aos interessados o resultado da fase de julgamento de Propos-
tas de Preços referente Tomada de Preços Nº 15.02/2021-TP, cujo objeto: Contratação de empresa 
para executar a reforma das Unidades Básicas de Saúde do município, conforme planilhas, projetos 
e cronogramas em anexo, declarando: Propostas Classificadas: Ecos Edificações, Construções 
e Serviços Ltda; Eletroport Serviços e Construções Eireli; TF Locações e Construções Pinheiro 
Ltda; G7 Construções e Serviços Eireli; Inova Construções e Serviços Eireli; Teotônio Construções, 
Comércio, Indústria e Serviços Eireli; HB Serviços de Construções Eireli; Flay Engenharia, Em-
preendimentos e Serviços Eireli; Vênus Serviços e Entretenimento Ltda;  ASS Ambiental Soluções 
e Serviços Eireli; S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli; Araújo Construções e Loca-
ções Eireli; Tela Serviços Ltda-ME; Contécnica Cariri Organização Empresarial Eireli;  LOC SERT 
M Minervino Neto Empreendimentos; A.I.L Construtora Ltda;  A R Empreendimentos, Serviços e 
Locações Eireli; Construtora Astron Ltda; Prime Transportes Ltda; Meta Empreendimentos e Ser-
viços de Locação de Mão de Obra Eireli; Caldas Empreendimentos e Construções Eireli; Nordeste 
Construções e Infraestrutura Ltda; Construtora e F dos Santos Eireli; N3 Construtora Ltda, por 
atenderem as exigências exigidas do edital. Após análise das Propostas de Preços das empresas 
classificadas chegamos ao seguinte resultado: sagrou-se vencedora a empresa Construtora E F 
dos Santos, no valor total de R$ 442.013,05 (quatrocentos e quarenta e dois mil, treze reais e cinco 
centavos). A Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso 
I, alínea “b”. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.02.07.002-SRP-SME do tipo Menor Preço, cujo objeto:   Registro de preços visando às aqui-
sições futuras e eventuais de cereais para alimentação infantil objetivando atender as necessida-
des da rede de ensino da Prefeitura, que do dia 18/02/2022 a 07/03/2022 até às 08h (Horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a 
este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 
07/03/2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir 
das 09:30h do dia 07/03/2022 (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.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de Licitação torna pú-
blico resultado da fase de proposta de preços referente à Licitação de Tomada de Preços Nº 
SI-TP001/2022, contratação de empresa especializada para construção da rede coletora de 
esgoto sanitário e disposição final - Conj casas populares, junto a Secretaria de Infraestrutura, 
do Município. A empresa Pilartex Construções Ltda-EPP, é declarada vencedora da presente 
licitação, tendo apresentado menor preço global na importância de R$ 117.616,23 (cento e de-
zessete mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e três centavos). Íntegra dos documentos na 
Sala de Licitações à Avenida Francisco França Cambraia, n° 265, Centro, Senador Pompeu/
CE. Fica a partir desta publicação, aberto prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea 
“b” da Lei nº 8.666/93. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Município de Quixadá, através da Secretaria de Planeja-
mento e Finanças, torna público o extrato dos Contratos resultantes do Pregão Eletrônico N° 
00.004/2021-PERP, cujo objeto: Aquisição de material de expediente e descartável para aten-
der as necessidades das diversas secretarias do município. N° 00.004/2021-71SEPLAF - Valor 
global: R$24.480,00; n° 00.004/2021-73SDS - Valor global: R$13.984,68 - Contratada: KR de 
Castro, através de sua representante legal, a Sra. Klébia Ribeiro de Castro. N° 00.004/2021-
74SDS – Valor Global: R$7.541,05 - Contratada: Digipaper Comercial e Eventos Eireli-ME, 
através de seu representante legal, o Sr. Luiz Gustavo Carneiro Cavalcante. N° 00.004/2021-
72SDS – Valor global: R$17.777,31 – Contratada: Comercial Trindade – ADS Queiroz, através 
de seu representante legal, o Sr. Alleson da Silva Queiroz. Assinam pelas contratantes: José 
Erismá Nobre da Silveira Filho – Secretário de Planejamento e Finanças; Izaura Gomes do 
Nascimento de Oliveira – Secretária de Desenvolvimento Social. Prazo de vigência dos Con-
tratos: até 31/12/2022, a partir da data das assinaturas. Data das assinaturas dos Contratos: 
13, 14, 17 e 19 de janeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Município de Quixadá, através da Secretaria de Planeja-
mento e Finanças, torna público o extrato dos Contratos resultantes da Tomada de Preços N° 
00.005/2021-TP, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
na área de assessoria e consultoria técnica em gestão de convênios, contratos de repasses 
ou termos de parcerias, com recursos oriundos do Governo Federal, Governo Estadual e Ins-
tituições Financeiras, junto às diversas secretarias do município. N° 00.005/2021-01SEPLAF 
- Valor global: R$ 68.400,00; n° 00.005/2021-02SEDUMASP - Valor global: R$ 68.400,00; nº 
00.005/2021-03SMS – Valor global: R$ 68.400,00; nº 00.005/2021-04SME – Valor global: R$ 
68.400,00 – Contratada: ATEPLAN Consultores Associados LTDA, através de sua representante 
legal, a Sra. Rochelle Maria Gomes Roque. Assinam pelas contratantes: José Erismá da Silveira 
Filho, Secretário de Planejamento e Finanças; Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário de De-
senvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos; Lady Diana Arruda Mota, Secretária 
de Saúde; Verúzia Jardim de Queiroz, Secretária de Educação. Prazo de vigência dos Contratos: 
12 meses, a partir da data das assinaturas. Data das assinaturas dos Contratos: 17/01/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Ur-
bano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário, torna pú-
blico o Extrato do Contrato n° 07.001/2021-02SEDUMASP, resultante do Pregão Eletrônico nº 
07.001/2021-PERP - Valor Global: R$367.581,00 - Contratada: Betunel Indústria e Comércio 
S/A, através de sua representante legal, a Sra. Maria Aparecida Kasakewitch Caetano Vianna. 
Prazo de vigência: até 31/12/2022. Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos - Objeto: Aquisição de material betuminoso (emul-
são asfáltica) para produção de massa asfáltica usinado a frio, a ser utilizado na recuperação 
e construção de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Quixadá. Data da 
assinatura do Contrato: 27/01/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá – A Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
torna público o Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços nº 04.001/2022-TP, 
cujo objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de pla-
nejamento, organização e realização de processo seletivo de provas para seleção de 
candidatos para provimento de vagas em cargos de nível superior, nível médio e de nível 
fundamental da Prefeitura, bem como o processo seletivo para o preenchimento dos car-
gos de agente comunitário de saúde e de agente de combate as endemias. A Presidente 
analisou a documentação das empresas participantes e as observações feitas pelos seus 
representantes na ata da sessão do dia 15/02/2022, e em seguida declarou as seguintes 
empresas HABILITADAS: Instituto Consulpam Consultoria Público - PRIVADA, inscrito 
no CNPJ nº 08.381.236/0001-27; Fundação Vale do Piauí - FUNVAPI, inscrita no CNPJ 
nº 04.751.944/0001-51. Em seguida, declarou a empresa EPL – Empresa Paranaense de 
Licitações Ltda, inscrita no CNPJ nº 09.496.620/0001-38, INABILITADA. Para maiores 
informações acessar o Portal do TCE www.tce.ce.gov.br. A Presidente declara aberto o 
prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis conforme previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, devendo esse prazo começar a 
contar a partir da data de publicação no Jornal de Grande Circulação e Diário Oficial do 
Estado e Município. Mirlla Maria Saldanha Lima.

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de republicação - O Presidente da Comissão Per-
manente de Licitação, localizada a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos 
interessados que no dia 08/03/2022, às 09h, realizará licitação de Pregão Presencial Nº 
2022.01.12.001-SEINFRA(Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico) cujo 
objeto: Registro de preço visando futuras e eventuais aquisição de materiais para sinaliza-
ção e implantação de semáforos no município, conforme especificações em anexo. Referido 
EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário 
de expediente ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: http://www.tce.ce.gov.br/
licitacoes. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - Secretaria de Infraestrutura – O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos 
interessados que no dia 21/03/2022, às 09h, realizará licitação de Concorrência Publica Nº 
2022.02.18.001-SEINFRA, cujo objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços 
de recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em diversas 
ruas da sede do município, projeto em anexo, parte integrante do processo. Referido EDI-
TAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário 
de expediente ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: http://www.tce.ce.gov.br/
licitacoes. Artur Valle Pereira.

Câmara Municipal de Quixeramobim – O Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 08/03/2022, 
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 19.001/2022-TP, cujo 
objeto: Contratação de serviços de assessoria técnica administrativa na área de recursos 
humanos e departamento de pessoal, com as devidas orientações, acompanhamento na 
elaboração e demais procedimentos relacionados a folha de pagamento, de acordo com a le-
gislação social e trabalhista vigente, visando atender as orientações técnicas das instruções 
normativas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE. 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.

Sindicato Rural de Quixeramobim - Eleições Sindicais – Aviso - Será realizada eleição no 
dia 24/03/2022, das 08h às 14h, na sede do Sindicato Rural de Quixeramobim, na Rua Dr. 
Monteiro Filho nº 10 – Sala B, Centro, nesta cidade, para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados Representantes e seus respectivos suplentes, devendo o registro de 
chapas ser apresentado à secretaria da entidade, no horário 08h às 14h, no período de 15 
dias, a contar do primeiro dia útil após a data de publicação deste aviso. Cirilo Vidal Pessoa, 
Presidente, CPF: 081.969.403-78.

Câmara Municipal de Quixeramobim – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 07/03/2022, às 09h,na 
sede da Comissão de Licitações, localizada na Rua Cônego Pinto de Mendonça, n° 60 – Cen-
tro, estará realizando licitação de Tomada de Preços Nº 19.002/2022-TP, cujo objeto: Presta-
ção de serviços de assessoria e consultoria técnica-administrativa em controle interno, visando 
à orientação, acompanhamento, capacitação e treinamento contínuo de servidores, tudo em 
conformidade com as exigências legais previstas na Lei de licitações e contratos adminis-
trativos, outras legislações pertinentes e normas instituídas pelo TCE/Ce e demais órgãos 
orientadores, de forma a atender o bom e correto funcionamento dos atos públicos. 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.

Elayne Franco da Silva, CPF: 035.838.893-71. Torna público que requereu à Autarquia Mu-
nicipal de Meio Ambiente – AMAQUI - a Autorização Ambiental – AUTAMB para atividade de 
empreendimento turísticos - Casa de Show Arreio de Prata, localizado no município de Quixe-
ramobim, na rua 25 de Março S/N Bairro Salviano Carlos. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Nomas e Instruções de Licenciamento AMAQUI.
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Afastamento. A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) anunciou ontem (17) uma série de mudanças 
na F1 para a temporada 2022, entre elas a remoção do diretor de provas Michael Masi, além da adoção de um 
sistema de gerenciamento para as corridas que é semelhante ao VAR (arbitro de vídeo) utilizado no futebol.ESPORTES

FOTO  BRUNO HADDAD/CRUZEIRO 

Sonhos           
Aposte 2 reais e ganhe 5 mil reais e uma moto zera-

da. Como? Loteria dos Sonhos.

Az de espadas
Toda vez que leio ou vejo o nome carnaval me vem 

à mente o maracatu Az de Espadas. Ele encantava e o 
povo ia às ruas aplaudir este conjunto que tinha sua 
base no bairro Seminário da Prainha. A rainha do 
maracatu era o Benoá um negro alto, forte bonito que 
encantava a todos. Que saudade.

O restaurante alvi-verde           
O restaurante do Náutico já foi por muito tempo 

espaço mais frequentado por gente que brilhava na so-
ciedade, nos negócios e no esporte. Ele tinha o coman-
do do Koury. Com a participação efetiva do Rivonni. 
Sua feijoada aos sábados lotava a casa. Esses tempos 
voltarão. Pode crer.

Revolução alvi-verde
Estou sabendo e posso afirmar para meus leitores que o 

Náutico vai por uma revolução marcada pela coragem de 
inventar e de fazer algo diferente. O Náutico é a sua história.

Mônica Barroso

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

A defensora pública Monica Barroso era a figura 
central de papoo leve e gostoso neste final de semana que 
passou no Flórida Bar. E eu lá estava participando de um 
encontro marcado pelo respeito a todos.

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

Setor muito criticado nas 
últimas temporadas, o ata-
que do Cruzeiro tem pro-
porcionado ao torcedor a 
possibilidade de acompa-
nhar uma briga jogo a jogo 
pela posição de matador da 
equipe.

Edu e Thiago vêm dispu-
tando a titularidade no co-
mando ofensivo da equipe 
celeste e são a esperança de 
um desempenho melhor. Ao 
lado da Caldense, o Cruzeiro 
tem o segundo melhor ata-
que do Campeonato Minei-
ro, com dez gols, sendo que 
cinco deles foram anotados 
pela dupla. O Atlético-MG 
lidera com 14.

Nas temporadas anterio-
res, nomes como Marcelo 
Moreno e Rafael Sobis che-
garam como esperanças para 
a artilharia do Cruzeiro, mas 
o desempenho de ambos foi 
muito aquém do esperado.

O boliviano deixou o clu-
be na última semana com 
apenas nove gols em dois 
anos nesta última passagem 
pela Toca da Raposa. So-
bis, com um ano meio, fez o 
mesmo tanto de gols.

Thiago e Edu vêm alter-
nando titularidade, sendo 
que um sempre substitui o 
outro. As exceções foram 

os jogos contra a Caldense, 
no qual Thiago começou no 
banco, mas terminou a par-
tida ao lado do companhei-
ro, e contra o Tombense, já 
que Edu não viajou e o jo-
vem da base assumiu a vaga.

Edu encara sua passagem 
pelo Cruzeiro como a gran-
de chance da vida -palavras 
ditas por ele mesmo em 

mais de uma ocasião des-
de que fechou com o clu-
be. Dos três gols que ele fez 
pelo Cruzeiro até agora, um 
foi logo na sua estreia, con-
tra a URT, e os outros foram 
nos acréscimos diante da 
Caldense e do Democrata. 
Nas duas ocasiões, Edu deu 
a vitória ao time de Belo 
Horizonte no último minu-

to, o que o fez cair nas gra-
ças do torcedor.

Thiago também balançou 
a rede na estreia do time no 
ano, diante da URT. Curio-
samente, o gol do jovem da 
base saiu no momento em 
que a torcida pedia pela en-
trada de Edu, que começou 
na reserva neste dia.

O segundo foi anotado 
na última rodada, quando 
o técnico Paulo Pezzolano 
mandou a campo um time 
recheado de jovens diante 
do Tombense, em Tombos, 
enquanto os titulares fica-
ram em Belo Horizonte para 
um tempo maior de descan-
so devido ao desgaste da ma-
ratona de jogos.

Sob o comando de Felipe 
Conceição, no ano passado, 
Thiago chegou a treinar se-
parado, pois não fazia par-
te dos planos do treinador. 
Com a chegada de Mozart 
Santos, vários jogadores pas-
saram a ter oportunidades, e 
Thiago voltou a ser utilizado.

Em diversos momentos, 
o atleta chegou a desper-
tar interesse de outros clu-
bes, mas as tratativas nunca 
evoluíram. Em 2020, ele fez 
três gols na temporada e, em 
2021, balançou as redes em 
quatro oportunidades.

UMA MENSAGEM Trecho final da mensagem que o 
presidente Jarson Cruz enviou aos sócios, parceiros e amigos do 
clube. Um projeto que tem como diretrizes: o respeito irrestrito 
a história uma solução definitiva e sustentável a moderniza-
ção, a criação de novos serviços, a interação com o entorno, a 
preservação dos atuais e a atração de novos sócios.

O QUE VEM POR AÍ Eis o que o presidente Jardson Cruz 
vai levar a cabo em sua nova gestão. 1) Academia do Náutico. 2) 
Coluna do Náutico. 3) Estacionamento do clube. 4) Teatro Pedro 
Coêlho. 5) Café Náutico-Abolição. 6) Café Náutico pátio. 7) Co-
quetelaria. 8) Buffet. E mais: lojas do Náutico restaurante Beira 
Mar, praça da memória. Como se observa uma revolução que vai 
colocar o querido clube na liderança de nossa sociedade.

Manipulação            
A FCF, através de sua diretoria jurídica com-

posta pelos advogados Leandro Vasques e 
Eugênio Vasques, requereu Medida Inominada 
em caráter de urgência e cautelar junto à pre-
sidência do TJDF-CE, contra a equipe do Crato 
Esporte Clube pelos fatos constatados pela em-
presa (Sportradar) contratada, que demonstrou 
flagrante e indisfarçável indício de manipulação 
de resultados. Isso mostra a falta de compro-
misso da equipe do Cariri, tentanto tirar vanta-
gem com resultados “arranjados” e “sujando” 
o nome da região que tanta representatividade 
têm em nosso futebol. Bola branca FCF.

Entre os atacantes na disputa pela titularidade, estão Edu e
Thiago, que representam esperança de melhor desempenho

Com atacantes em alta, Cruzeiro 
tem briga intensa no ataque
O setor que estava sendo muito criticado, tem proporcionado uma
briga disputada pela a posição titular no ataque da equipe mineira

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – ERRATA DO AVI-
SO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1602.01/22. Na Publicação do dia 
16/02/22, ONDE SE LÊ: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATEN-
DER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ-
-CE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, LEIA-SE: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA 
DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ-CE CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA. Senador Sá, 18 de Fevereiro de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - RESULTADO DO JULGA-
MENTO DA HABILITAÇÃO  TOMADA DE PREÇOS Nº 0401.02/2022  A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados o resultado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, tombado sob o nº 0401.02/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO 
ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A 
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PADRONIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, A FIM 
DE PERMITIR À ADMINISTRAÇÃO UM SISTEMA PERFEITO DE CONTROLE DE PESSOAL, 
COM ADOÇÃO DE NOVOS MÉTODOS E FLUXOS OPERACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE. EMPRESAS INABILITADAS: CÍCERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA (B2G CAIN-
FOTEC COMPRIME- ME) - CNPJ Nº 34.239.627/0001-11; D. RABELO DA PONTE ME - CNPJ 
Nº 37.752.345/0001-01 e R&A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA - CNPJ Nº 
13.075.241/0001-41. EMPRESA HABILITADA: RH MAIS INFORMÁTICA E ASSESSORIA AD-
MINISTRATIVA LTDA - CNPJ sob o nº 08.655.731/0001-87. Portanto fica aberto o prazo recursal, 
conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o Artigo 109, 
Parágrafo 1º, “alínea a”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à 
Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira 
de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS  ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 3006.01/2021/SRP - PE, firmado entre a Pre-
feitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, juntamente com a empresa: 
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 11.743.317/0001-34, com o 
VALOR TOTAL REGISTRADO DO LOTE 01: R$ 1.294.400,00 (Hum milhão duzentos e noventa 
e quatro mil e quatrocentos reais); LOTE 02: R$ 1.221.149,85 (Hum milhão duzentos e vinte 
e um mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos); LOTE 03: R$ 151.990,00 
(cento e cinquenta e um mil novecentos e noventa reais); LOTE 04: R$ 253.350,00 (duzentos 
e cinquenta e três mil trezentos e cinquenta reais); LOTE 05: R$ 578.021,85 (quinhentos e se-
tenta e oito mil vinte e um reais e oitenta e cinco centavos); LOTE 06: R$ 265.940,45 (duzentos 
e sessenta e cinco mil novecentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos) e LOTE 07: 
R$ 222.620,00 (duzentos e vinte e dois mil seiscentos e vinte reais). MODALIDADE: PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 3006.01/2021/SRP - PE: OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA 
PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIO-
NAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 
23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 02/08/2021. VIGÊNCIA: de 02/08/2021 à 02/08/2022. 
SIGNATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA 
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - Gerenciador do Registro de Preços e pela a empresa: RONA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, o Sr. Roberto Jeireissati Filho (Sócio Administrador). 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - RESULTADO DO JULGA-
MENTO DA HABILITAÇÃO  TOMADA DE PREÇOS Nº 1001.01/2022  A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados o resultado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade TO-
MADA DE PREÇOS, tombado sob o nº 1001.01/2022, com o seguinte objeto: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, 
BEM COMO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO 
DE ARQUIVOS, GFIP E RAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, DE RESPON-
SABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MU-
NICÍPIO DE BATURITÉ/CE. EMPRESAS INABILITADAS: CÍCERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA 
(B2G CAINFOTEC COMPRIME – ME) - CNPJ: 34.239.627/0001-11; DAGER COSTA CONSUL-
TORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ Nº 12.782.123/0001-00 e D. RABELO DA 
PONTE - CNPJ Nº 37.752.345/0001-01. EMPRESA HABILITADA: PLENA CONJTABILIDADE 
PÚBLICA - CNPJ: 42.553.098/0001-54. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua 
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o Artigo 109, Parágrafo 1º, “alínea 
a”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, 
Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.  

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ -  RESULTADO DO JULGA-
MENTO DA HABILITAÇÃO  TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.02/2022  A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados o resultado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, tombado sob o nº 0501.02/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO 
DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS ÁREAS ESPECÍ-
FICAS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. EMPRESAS 
INABILITADAS: ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP - CNPJ: 10.656.662/0001-
78; CÍCERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA (B2G CAINFOTEC COMPRIME – ME) - CNPJ: 
34.239.627/0001-11; CLAUDYANNA BASTOS DE OLIVEIRA SCHATZ SOCIEDADE INDIVIDUAL 
DE ADVOCACIA -CNPJ: 39.712.269/0001-36; DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA 
EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 12.782.123/0001-00 e R&A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFOR-
MÁTICA S/S LTDA - CNPJ Nº 13.075.241/0001-41. EMPRESA HABILITADA: PLENA CONJTA-
BILIDADE PÚBLICA - CNPJ: 42.553.098/0001-54. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme 
preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o Artigo 109, Parágrafo 
1º, “alínea a”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Travessa 14 
de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - RESULTADO DO JULGA-
MENTO DA HABILITAÇÃO  TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.01/2022  A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados o resultado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, tombado sob o nº 0501.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. EMPRESAS INABILITADAS: DAGER COSTA 
CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 12.782.123/0001-00 e D. RABE-
LO DA PONTE ME - CNPJ Nº 37.752.345/0001-01. EMPRESAS HABILITADAS: PLENA CONJ-
TABILIDADE PÚBLICA - CNPJ: 42.553.098/0001-54 e R&A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFOR-
MÁTICA S/S LTDA - CNPJ Nº 13.075.241/0001-41. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme 
preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o Artigo 109, Parágrafo 
1º, “alínea a”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Travessa 14 
de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.  

FLÁVIO CARNEIRO FILHO
673.158.363-49

Torna público que requereu do Instituto de Municipal de Meio Ambiente - IMMAB a Regularização da Licença 
Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC para o empreendimento do Projeto de Irrigação sem Agrotóxico 
(plantio de Arroz) a ser implantado nas propriedades denominadas Sítio Água Branca e Sítio Água Branca II, 
ambas localizadas na Zona Rural do município de Limoeiro do Norte/CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMMAB.

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama. Através da Secretaria de Educação torna 
publico o Aviso da Chamada Pública nº 001/2022-SEDUC, objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar, destinados ao atendimento do programa nacional de 
alimentação escolar, Programas: PNAC/PNAP/PNAEF/AEE. comunica aos interessados período 
para recebimento da habilitação e projetos de venda de 21 de Fevereiro de 2022 até 14 de Março 
de 2022 às 11:00h e que a sessão da chamada pública nº 001/2022 será dia, 14/03/2022 ás 11:00h 
na sala da comissão na sede da Prefeitura Municipal, Rua Tristão Gonçalves,185, maiores 
informações tel. 88 3576-1305 email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, Jaguaretama - Ceará, 17 
de Fevereiro de 2022 - Jose Jorge Rodrigues de Oliveira - Secretário de Educação.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Regularização de Licença de Operação – LO/ Empreendimento ou Atividade com licença 
vencida – EALV – SPU anterior nº 5264638 / 2018, referente a “ CONSTRUÇÃO DE UM 
ABATEDOURO PÚBLICO, localizados as  margens da  RODOVlA CE  – 368 , zona urbana 
do Município de Jaguaretama - Ceará. Foi determinado o cumprimento  das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

A SÉRGIO JOSÉ SANTOS GALDINO DA SILVA - ME, torna público que 
requereu o INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA 
- IMAC, a renovação de Licença de Operação para a atividade de Sucata 
Industrial, no Município de Caucaia no endereço BR 020 km 14 Distrito 
Campo Grande. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Chamada Pública Nº 
001.12/2022. O Município de Itapipoca, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos 
Humanos e Habitação, torna publica a Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios 
de agricultores familiares, para doação aos serviços e programas executados pela Secretaria 
de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação; equipamento pública de Segurança 
Alimentar e Nutricional e entidades socioassistenciais definidas pela instância de Controle 
Social, atendidas pelo Programa Alimenta Brasil – modalidade compra para Doação 
Simultânea Municipal. Os interessados deverão verificar as etapas do Chamamento Público 
no edital. O Referido EDITAL poderá ser adquirido pelo sítio https://licitacoes.tce.ce.gov.br, www.
itapipoca.ce.gov.br. Itapipoca-CE, 17 de fevereiro de 2022. Milena Elaine Campos - Ordenadora de 
Despesas da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Resultado de Habilitação e data para 
abertura das Proposta de Preços - Tomada de Preços Nº 22.20.03/TP. Objeto: Contratação 
de Empresa visando a Execução dos Serviços de Publicidade em Jornais de Grande 
Circulação, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União e Imprensa Nacional de acordo 
com a necessidade das Diversas Secretarias do Município de Itapipoca-CE. Após a devida 
análise dos documentos de habilitação apresentados pelas empresas participantes do certame, 
verificou-se que as empresa que atenderam todas as exigências editalícias  foram as seguintes: 
D&M Serviços de Publicidade e Propaganda Ltda EPP, CNPJ 08.922.731/0001-04 e Escrita 
Publicidade, Propaganda e Assessoria Pública Ltda., CNPJ 11.439.609/0001-88, portanto 
foram declaradas habilitadas. Diante do exposto, abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, 
inciso I, alínea “a” da lei 8.666/93, a contar desta data. Findo o prazo recursal e não havendo 
interposição de recurso, designa-se o dia 02 de março de 2022, às 10h00min, para abertura e 
julgamento dos envelopes de propostas de preços. Itapipoca/CE, 17 de fevereiro de 2022. Ramon 
Galvão Fernandes - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura de São João do Jaguaribe – Secretaria da Educação – Pregão 
Eletrônico Nº 17.02.01/2022 – Tipo: Menor Preço por Lote – A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe, localizada na Rua Cônego Climério Chaves, 307, 
torna público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 17.02.01/2022 – Secretaria de Educação, cujo objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios 
destinados a Merenda para os Programas de Alimentação Escolar da Rede Ensino Pública do 
Município de São João do Jaguaribe-CE, sendo o recebimento das Propostas até o dia 04/03/2022, 
às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão de disputa de preços no dia 04/03/2022 a partir 
das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://
bbmnetlicitacoes.com.br/ e no portal de licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da 
data desta publicação. São João do Jaguaribe – CE, 18 de fevereiro de 2022. José Carlos Chaves 
Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.

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.
66552-WELLINGTON VIANA E ERICA HELENA DA SILVEIRA PACHECO
66553-THUAGO FÉRRER FREIRE E RENATA OLIVEIRA DE SOUSA
66554-ADRIANO VERISSIMO RODRIGUES E EDWIRGE BEATRIZ SOUZA JUVENIL
66555-JOSÉ BRUNO DA SILVA ALMEIDA E MARIA CHIRLIANE MENEZES ALVES
66556-JOSE EUGENIO DE SOUSA GOMES E VALDIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA

Fortaleza, 17 de fevereiro de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL
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Em parceria com a ADE-
SUL, que visa a inclusão des-
portiva e social de pessoas 
com deficiência (PCD), o 
Instituto Compartilha desen-
volveu o projeto “Atleta Tra-
balhador” como uma forma 
de auxílio e incentivo para pa-
ratletas. Por conta desse proje-
to, o esporte cearense tem um 
novo motivo para se orgulhar, 
pois a paratleta Luciana Lima 
acaba de ser convocada para 
integrar o time da seleção bra-
sileira de vôlei sentado.

Esta não é a primeira 
convocação de Luciana, no 
ano passado ela participou 
do treinamento preparató-
rio para as Paralimpíadas de 
Tóquio e foi convocada para 
a competição internacional. 
Porém, não pôde participar, 
pois contraiu covid-19 no pe-
ríodo de embarque. “Fiquei 
muito feliz por novamente 
estar sendo convocada e ter a 
oportunidade de treinar com 
a seleção de base e principal”, 
orgulha-se Luciana.

De acordo com Felipe Ca-
tunda, presidente da ADE-
SUL, a ideia do projeto é in-
centivar a prática contínua 
do esporte após a inserção 
dos paratletas no mercado de 
trabalho. “Os paratletas têm 
seus cargos dentro da em-
presa e são incentivados na 
prática do esporte e na par-
ticipação em competições”, 
detalha. Para Heleni Rocha, 
presidente do Instituto Com-

partilha, com essa missão, o 
projeto resolve um proble-
ma comum entre os atletas. 
“Com o incentivo, eles não 
precisam ficar no impasse 
de trabalhar ou se dedicar ao 
esporte, como acontece na 
maioria das vezes”, explica.

Luciana Lima acredita que 
o “Atleta Trabalhador” se 
trata de algo essencial tanto 
para sua vida, como para as 

outras pessoas com deficiên-
cia. “Posso conciliar meu 
trabalho com o esporte que 
tanto amo, isso só é possível 
por conta do apoio e incenti-
vo do Instituto Compartilha, 
não só pelo apoio financeiro, 
mas também por propor-
cionar a inclusão de PCDs 
no mercado de trabalho. É 
graças ao instituto que hoje 
eu tenho um trabalho, rece-

bo incentivo pra faculdade e 
posso me sentir acolhida no 
mercado de trabalho. Esse é 
um projeto exemplo para ou-
tras empresas e instituições 
recrutarem PCDs e jovens 
atletas”, detalha.

Atualmente, a cearense 
já se encontra no Centro de 
Treinamento Paralímpico 
Brasileiro (CTPB), em São 
Paulo (SP), para participar 

da 1ª semana de treinamen-
to da seleção de jovens e de 
base feminina de voleibol 
sentado. No time, Luciana 
busca a convocação para a 
seleção que disputará com-
petições como o Mundial da 
China, em maio, e as Para-
limpíadas de Paris em 2024. 
“Poder chegar a lugares onde 
eu nunca imaginei com o es-
porte está sendo muito grati-
ficante. É a realização de um 
sonho”, emociona-se.

Os objetivos da paratleta, 
que é auxiliar administrati-
va dentro do instituto,  são 
grandiosos, pois deseja rece-
ber reconhecimento também 
fora das quadras. “Quero ser 
reconhecida pelas minhas 
conquistas também no meu 
trabalho, na minha área pro-
fissional. Afinal, para mim o 
trabalho é ainda mais árduo e 
dificultoso”, conta.

Ao todo, 10 paratletas tra-
balham no instituto e compe-
tem de forma local, regional, 
nacional e internacional com 
todo o apoio necessário. Os 
atletas são selecionados de 
acordo com suas potenciali-
dades e os interessados po-
dem entrar em contato direto 
com a ADESUL (85 9 8889-
1810)  ou com o Instituto 
Compartilha (85-3879.6902).

Por Yasmim Rodrigues
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GERAL
A Prefeitura de Fortaleza e a SMS estão realizando ações da “Operação Inverno” que visa 
o combate a propagação do mosquito Aedes aegypti. Nesta sexta-feira, a ação acontecerá no 
bairro Montese. Porém, até o fim de fevereiro, cerca de 50 bairros serão contemplados.

Paratleta cearense é convocada para 
Seleção Brasileira de Vôlei Sentado
Luciana Lima faz parte do projeto “Atleta Trabalhador” que incentiva, apoia e insere paratletas no mercado de trabalho

Um pouco de muita gente

Rapidíssimas

Luciana Lima já foi convocada para a seleção anteriormente e quase defendeu o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio

É necessário que se tome 
uma providência urgente no 
tocante ao problemas com 
passageiros de ônibus apa-
vorados com assaltantes que 
ocupam os coletivos e prejudi-
cam principalmente Senhoras. 
Motorista e cobrador quando 
percebem “já é tarde”.

Nunca é demais lembrar 
que a conhecida Av. Leste 
Oeste chama-se Avenida 
Presidente Castelo Branco.

Informo isso por que um 
motorista de táxi - há poucos 
dias - não sabia onde ela se lo-
calizava. Em muitas coisas os 
nomes oficiais são ignorados.

Aconteceu também com 
um amigo: “me leve ao 
Palácio da Luz”. E o profis-
sional do volante disse que 
não sabia onde ficava, nem 
o que era. O Curso Primá-
rio faz falta!

Não ouvi nenhum Registro 
em Rádio ou TV sobre a pas-
sagem do Dia do Repórter na 
última quarta-feira. É preciso 
que nossas datas, uma vez 
que elas tem denominação, 
sejam lembradas.  

Se algumas escolas agora 
“on line” não repassam 
esse tipo de ensinamento, 
algu´em tem que faze-lo e a 
Imprensa deve lembrar.

Por exemplo: 21 de feve-
reiro (segunda-feira): Dia da 
Tomada de Monte Castelo, 
Data Festiva do Exército; 
Dia Nacional do Imigrante 
Italiano. Em 23: Dia do Surdo 
Mudo e do Rotaryano.

Fred Benevides o Cantor 
cearense que muito se admi-
ra está momentaneamente 
fora das atividades, pois a 
Covid-19 lhe atrapalhou um 
pouco. Mas está em plena 

recuperação.
Aliás seu programa na TV 

Cerá “Um seresteiro Dentro 
da Noite” bem que poderia 
ser reprisado, um a um, todas 
as semanas. Quem gosta 
de voz e violão reclama a 
ausência.

O abraço de dor para o 
amigo Carlos Pimentel pelo 
falecimento do seu pai Car-
los Pimentel de Matos.

Desenvolveu grande traba-
lho em prol dos vulneráveis e 
os excluídos da sociedade. 

Sua partida deixa a todos 
nós muito tristes, pois sua 
maneira cavalheiresca de 
ser, polido, educado e ético  
sempre deu exemplo de 
como se portar.

Valeu dr. Pimentel, sua 
vida não foi em vão.

Tomou chá de sumiço 
Ana Carolina Machado. 

Quem souber do seu para-
deiro nos informe.

Com uma das melhores 
classificações de Direito na 
Unifor, Raul Andrade, 18 
anos, comemorou duplamen-
te, seu aniversário e a aprova-
ção. O jovem é um crânio.

Miriane Mendes bron-
queia: “vou fazer dia 15 de 
março 41 anos e não 42”. 
Tudo bem. Errar é humano. 

Prefeitura tira com a 
mão direita e dá com a 
esquerda: a administração 
responsável pelo 
Mercado dos Peixes saiu 
de circulação, mas os 
permissionarios vão pagar 
a famigerada Zona Azul. 
Eu posso?

Consagra aniversário 
hoje a bonitona Rafaella 
Pinheiro e o empresário 
Gerardo Bastos Filho.

A juíza Joriza Magalhães Pinheiro, magistrada com 28 anos de 
atuação na Justiça de 1º Grau, será empossada hoje como De-
sembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará. Ela torna-se a 16ª 
mulher a assumir o cargo, chegando, na atualidade, aos 37,20% 
do total da Corte estadual, que conta com 43 desembargadores

FOTO MARCUS CASTRO / SINDICATO DOS MÉDICOS

Instituto Revoar celebra cinco anos com palestra. O Instituto Revoar, braço social da Rede Memorial Fortaleza, realiza no dia 22 
de fevereiro evento especial em comemoração ao aniversário do Instituto, com a palestra “A poesia que transforma - Instituto Revoar 
5 anos’’, ministrada por Bráulio Bessa, às 19h, no Teatro Celina Queiroz, localizado na Universidade de Fortaleza. Para participar do 
evento, os interessados devem fazer o cadastro por meio da plataforma Eventbrite no link: https://www.eventbrite.com.br/e/institu-
to-revoar-5-anos-tickets-261123004937. Além disso, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível. A arrecadação será entregue  
à Casa do Menino Jesus. O Instituto Revoar atua há 5 anos na oferta dos cuidados à saúde emocional, auxiliando as pessoas para 
atravessar momentos desafiadores como luto, ansiedade, depressão, desequilíbrios emocionais, estresse e outras patologias.

“Vozes da África”: 
exposição estreia 
no RioMar Kennedy

O RioMar Kennedy está 
recebendo a exposição “Vozes da 
África: Uma imersão ao Maracatu 
Cearense”, que fica no shopping 
até o dia 2 de março. Localizada 
no Piso L2, próximo à C&A, a 
exposição procura valorizar o 
tradicional carnaval de Fortaleza, 
levando ao público um pouco 
da história do Maracatu e do 
grupo Vozes da África. A visitação 
é gratuita e no local é possí-
vel encontrar vestuários, itens 
decorativos dos desfiles, recortes 
históricos do Maracatu Vozes da 
África, entre outros elementos.

Nos dias 26 e 27 de feve-
reiro, a partir das 17h, serão 
também realizados dois desfiles 
de Maracatu Vozes da África nos 
corredores do RioMar Kennedy, 
com participação de cerca de 
15 membros do grupo.

Vozes da África
O Maracatu Vozes da África 

foi fundado no ano de 1980, 
por iniciativa de um grupo de 
intelectuais durante as comemo-
rações da Semana Nacional da 
Consciência Negra. Durante cerca 
de 40 anos de atividades, o grupo 
realizou mais de mil apresenta-
ções públicas, sempre no intuito 
de enaltecer o povo afro-brasileiro.

Os Diretores da Associação Brasileira de Arritmias, Ele-
trofisiologia e Estimulação Cardíaca (Abec) estiveram em 
Brasília onde se reuniram por uma hora e 30 minutos com o 
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. 

Eles foram  reivindicar reajustes nos honorários do SUS(-
congelados há mais de uma década), referentes a  remuneração 
médica nos procedimentos de implantação de marcapassos, 
ressincronizadores cardíacos e cardiodesfibriladores. 

Participaram do encontro, a cardiologista cearense , Stela 
Vitorino Sampaio ,  diretora financeira  da Abec ( biênio 
2022-2023), Dr. Andre Queiroga, Dr. Cláudio Fuganti e    
Dr. Antônio Vitor Moraes que é o presidente da Abec.

Na última terça-feira, dia 15, aconteceu o lançamento da 
série “Entre Olhares”, uma collab entre o fotógrafo Felipe Cer-
chiari e a artista plástica Manuela Lacombe. 

A série reúne uma sequência de clicks feitos por Felipe 
que passam pela intervenção da Manu com seu trabalho 
Layer_s, seu olhar apurado sobre camadas de estampas e 
formas em fotos da Brooklyn Bridge e Big Apple.

As obras foram expostas no showroom da loja Atec Original 
Design, representante de grandes marcas do design mundial e 
um portfólio de objetos lúdicos e exclusivos.

Se tem uma coisa que a pandemia mudou na vida dos 
solteiros, essa ‘coisa’ foi a rotina sexual deles. Afinal de con-
tas, parar de ir a festas/encontros e conhecer novos Crushes 
da noite para o dia, afetou diretamente a maneira como os 
solteiros viam o sexo.

No encontro em Brasília dos médicos com o Ministro da Saúde, 
Dr André Queiroga, Dra Stela Sampaio, ministro Marcelo Queiro-
ga, Dr Antônio Victor e Dr Cláudio Funganti

No lançamento da BS Cash, nova empresa do Grupo 
BS Par, economista Zeina Latif - palestrou no evento, 
Beto Studart e Rafaela Mota, que é CEO da BS Cash
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