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A iniciativa foi relatada pelo presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, a presidentes de bancos importantes no país. 
A proposta de regulação deve ser enviada ao Congresso ainda no primeiro trimestre. A ideia é que as regras entrem em vigor até o final 

deste ano. Para isso, um projeto de lei tem de ser apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), a pedido do BC. ÚLTIMAS8

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

Criptomoedas: BC quer 
regulação para conter fraudes
Banco Central avalia a elaboração de diretrizes para impor fiscalização às transações financeiras 

com criptomoedas no Brasil e definir penalidades para conter a explosão de fraudes

Número 
de mortos 
em Petrópolis 
já chega a 152

NACIONAL5

Leucemia: 
hospital oferece 
tratamento 
a crianças

CIDADES6

Temor: Vladimir 
Putin mantém 
tropas na Belarus
e eleva tensão

INTERNACIONAL7

Iniciativas no 
Legislativo tentam 
amparar órfãos da 
covid-19 no Ceará

Parlamentares têm 
levantado discussões, 
buscado parcerias com 
instituições e proposto 
matérias legislativas que 
tratam do tema. Estima-se 
que entre 6 e 8 mil crianças 
e adolescentes no estado 
perderam os pais para a 
covid. POLÍTICA3

Construção civil 
volta a registrar 

crescimento 
no Ceará

Em 2020, o setor cresceu expressivos 5,9%, se destacando positivamente em um cenário de retração

OTIMISMO

O setor no Cea-
rá, após seguidos 
anos de retração, 
voltou a registrar 

crescimento no seu 
valor adicionado 

bruto durante o pe-
ríodo pandêmico, o 
que ocorreu diante 
de uma conjuntura 

econômica relati-
vamente mais favo-

rável à construção 
civil. ECONOMIA9
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EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022, EM PRIMEIRA 
CONVOCAÇÃO.SOCIEDADE: WMA INVESTIMENTOS S.A. CNPJ: 
23.883.942/0001-60. I. NIRE (JUCEC): 23300038401.II. LOCAL: Sede 
social, na Avenida Barão de Studart, nº 300, sala 2015, Meireles, CEP 
60120-000, cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. III. DATA E HORA 
DA REALIZAÇÃO: Dia 07 de fevereiro de 2022, às 10h00.IV.CON-
VOCAÇÃO: A convocação da assembleia foi feita mediante Edital de 
convocação publicado no jornal de grande circulação “O Estado”, nos 
dias 27 e 28 de janeiro de 2022, páginas 10 e 5, respectivamente, 
e no Diário Oficial do Estado do Ceará, série 3, ano XIV, nº 023, no 
dia 31 de janeiro de 2022, página 74. V. PRESENÇA DOS ACIONIS-
TAS: Estiveram presentes os usufrutuários e acionistas que detêm o 
direito de voto sobre 67,17% (sessenta e sete vírgula dezessete por 
cento) do Capital Social, conforme se verifica pelas assinaturas cons-
tantes do Livro de Presença de Acionistas. VI.MESA DIRETIVA DOS 
TRABALHOS: Como Presidente da Assembleia: José Vilmar Ferrei-
ra, e como Secretária: Rose Marie Matos Ferreira. VII.ORDEM DO 
DIA: (i) aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 
26.670.000,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e setenta mil reais), 
mediante subscrição privada, com a emissão de 26.670.000 (vinte e 
seis milhões, seiscentas e setenta mil) novas ações ordinárias nomi-
nativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma; (ii) Abertura 
do prazo para exercício do Direito de Preferência; (iii) Outros assuntos 
de interesse social. VIII. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão 
da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e 
votaram unanimemente:(i)Pelo aumento do capital social da Compa-
nhia no montante de R$ 26.670.000,00 (vinte e seis milhões, seiscen-
tos e setenta mil reais), mediante subscrição privada, com a emissão 
de 26.670.000 (vinte e seis milhões, seiscentas e setenta mil) novas 
ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, a serem integralizadas em moeda corrente, no prazo de até 
4 (quatro) dias contados do término do prazo para subscrição.(ii) Pela 
abertura do prazo de 30 (trinta) dias para exercício do Direito de Prefe-
rência pelos acionistas. (iii) Quantos aos demais assuntos constantes 
da Ordem do Dia, nada foi deliberado a respeito. IX. ENCERRAMEN-
TO: Não mais havendo assuntos a tratar, a Assembleia foi declarada 
encerrada, lavrando-se a presente Ata, que, após lida e aprovada foi 
assinada pelos acionistas e pela mesa diretiva dos trabalhos, como 
segue.X. ASSINATURAS: José Vilmar Ferreira – Presidente; Rose 
Marie Matos Ferreira – Secretária. Acionistas: José Vilmar Ferreira, 
Rose Aline Matos Ferreira de Freitas Guimarães e Rose Marie Matos 
Ferreira. Confere com o original lavrado em livro próprio. MESA José 
Vilmar Ferreira Rose Marie Matos Ferreira. Presidente Secretária. 
Esta Ata foi protocolada na Junta Comercial do Estado do CEARÁ 
– JUCEC sob o nº 220208336, em 17/02/2022, e registrada sob o nº 
5752616, em 17/02/2022.

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

 C
B8

9-
E2

BC
-7

E8
F-

54
3B

.



5O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022

Tremor. Moradores de ao menos duas cidades nordestinas distantes quase 700 quilômetros foram 
surpreendidos por pequenos tremores de terra. Embora tenham sido captados pelo Laboratório Sis-
mológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os abalos foram de pequena intensidade.NACIONAL

Corrupção mata
Senador Álvaro Dias (Podemos), estarrecido 

com denúncias em obras no Rio de Janeiro

A s duas maiores tragédias a atingir a 
economia brasileira na última dé-
cada, a crise provocada pela petista 
Dilma Rousseff e a crise provocada 

pela pandemia da covid-19, parecem ter sido 
superadas pelo menos no quesito lucro dos 
bancos públicos e estatais como os Correios, 
conhecido pelo seu  inchaço e ineficiência. A 
estimativa do sindicato de funcionários dos 
Correios é de lucro recorde em 2021: mais de 
R$3 bilhões.

Recorde
O Banco do Brasil anunciou na semana 

passada mais de 50% de crescimento nos lu-
cros: R$21 bilhões.

Petróleo
A Petrobras, alvo predileto da roubalheira 

na era petista, prevê lucro de mais de R$63 bi-
lhões em 2021.

Banco público
Em 2021, a Caixa Econômica quase dobrou 

o resultado de 2020 e deve registrar cerca de 
R$18 bilhões de lucro.

Setor elétrico
A Eletrobras, que vai ser privatizada, deve 

registrar cerca de R$3 bilhões de lucro em 
2021.

Retórica de oposição
O respeitado cientista político Fernando 

Schüler, da Rádio Bandeirantes, está entre 
aqueles que viram retórica de posição no dis-
curso de Barroso.

Insegurança jurídica
A atitude exasperada da cúpula do TSE 

acabou provocando dúvidas nos políticos so-
bre a imparcialidade da Corte em julgamen-
tos na campanha.

Não vai acabar bem
Edson Fachin tem atitude beligerante idên-

tica a Barroso, e cederá lugar a Alexandre de 
Moraes, em agosto. Isso não vai acabar bem.

Na crista da onda
A declaração agressiva e ignorante da 

porta-voz da Casa Branca serve para con-
firmar o protagonismo do Brasil. Às vés-

Lucro de bancos e estatais cresce, após Dilma e covid

O PODER SEM PUDOR

Jânio Quadros, que renunciou à presidência 
da República após sete meses no cargo, fazia 
campanha para o governo paulista, em 1982, 
quando ouviu gritar um mendigo, com um 
toco de cigarro pendurado nos lábios: “Fu-
jão! Fujão! Fujão!”. Jânio tentou ignorar, mas, 
ao descer do palanque, lá estava o provocador: 

“Fujaããão!” Jânio olhou-o fixamente e partiu em 
sua direção, resoluto. Temia-se até uma agressão 
física. Ele parou diante do mendigo, que se cala-
ra repentinamente, paralisado, com medo. Jânio, 
num golpe rápido, ao invés de um soco, retirou 
o toco de cigarro dos lábios provocadores, colo-
cou-o na própria boca e foi embora.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Encarando um provocador

Barroso discursou no TSE 
como líder da oposição 
O discurso longo do ministro 
Luis Roberto Barroso, nas des-
pedidas da presidência do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
reforçou as suspeitas de que o 
magistrado alimentaria sonhos 
de ingressar na carreira políti-
ca. Ele sempre negou isso até a 
assessores mais próximos Mas a 
contundência dos ataques a Jair 
Bolsonaro, mesmo a pretexto de 
reagir a agressões do presidente, 
deixaram a impressão nos meios 
políticos de que o ministro fez 
discurso próprio de líder de opo-
sição ao atual governo.

peras da visita de Bolsonaro, vários pre-
sidentes estiveram em Moscou, como o 
argentino Alberto Fernández e o iraniano 
Ebrahim Raisi. E ninguém notou.

Os sem-votos
A reunião de pré-candidatos a presiden-

te em São Paulo mais parecia um encontro 
dos sem-votos, à exceção de Sergio Moro 
(Podemos). A estrela foi a falante Simone 
Tebet (MDB), que oscila entre 0% e 1%. 

Cadê a placa ‘saída’?
Louco por uma desculpa para não dis-

putar a reeleição, porque o Rio Grande do 
Sul tem a tradição de não reeleger governa-
dores, Eduardo Leite deve tenta uma saída 
honrosa disputando o Planalto pelo PSD. 

Tabuleiro geopolítico
O cientista político Paulo Kramer alerta 

que atenção americana para a Ucrânia deve 
ter consequências. Xi Jinping (China) sabe 
que Taiwan é mais importante para os EUA 
e pode acelerar avanço sobre o território.

Lobby não é bancada
Grupo de advogados “rejeita” projeto 

que isenta as vítimas de violência domés-
tica de IPI na compra de carro, alegando 
“falta do estudo de impacto fiscal”. Lobis-
tas (ainda) não votam. A decisão é do Con-
gresso.

Não tem mar, mas...
Os portos fluviais do Centro-Oeste do 

Brasil foram o grande destaque do setor, 
com crescimento de 25% na carga movi-
mentada, região com maior alta em 2021. 
Segundo a Antaq, foram 3,9 milhões de 
toneladas.

Regional
O Sudeste lidera a campanha de va-

cinação entre as regiões: mais de 164 
milhões de doses de imunizantes foram 
aplicadas em São Paulo, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Menos mal
Fevereiro começou com uma pequena 

boa notícia sobre combustíveis. Levanta-
mento TicketLog em 22 mil postos reve-
lou queda de 1,53% no preço médio do 
etanol. A gasolina não caiu, mas ficou na 
estabilidade.

Desde terça-feira 
foram registrados 
mais de 800 cha-
mados, sendo a 
maioria por des-
lizamentos, que 

afetaram casas e 
vias públicas em 
diferentes pontos 

da cidade

Até a noite de sábado (19), 
as equipes de resgate que 
atuam em Petrópolis, na Re-
gião Serrana do Rio de Janeiro, 
retiraram 24 pessoas com vida 
dos deslizamentos e enchentes 
que afetam a cidade desde ter-
ça-feira (15), quando um tem-
poral caiu na região. A cidade 
foi novamente atingida por 
chuvas fortes na quinta-fei-
ra (17). O número de mortos 
subiu para 152 e ainda há 165 
pessoas desaparecidas, segun-
do a Polícia Civil do estado.

As equipes da Defesa Civil 
mantiveram as buscas durante 
toda a noite, 
mesmo com 
a chuva forte 
a moderada. 
Desde terça-
-feira foram 
r e g i s t r a d o s 
mais de 800 
c h a m a d o s , 
sendo a maio-
ria por desli-
zamentos, que 
afetaram casas 
e vias públicas 
em diferentes 
pontos da ci-
dade. Cerca 
de 800 pessoas 
estão sendo 
atendidas pela 
Assistência Social, em 20 pon-
tos de apoio montados para 
acolher os moradores de área 
de risco.

Cães farejadores
Cães farejadores da Guar-

da Civil Municipal de Pe-
trópolis e de outras corpo-
rações, de diversos estados 
do país que enviaram ajuda 
à cidade, estão auxiliando 
nas buscas pelos corpos das 
vítimas dos deslizamentos 
de terra. São 35 cães atuan-
do em locais como o Alto da 
Serra, Rua Teresa, Sargento 

Boening, Caxambu e Cremerie.
O número de animais 

atuando nos trabalhos de bus-
ca e resgate suba para 45. Eles 
foram enviados de estados e 
municípios como Teresópo-
lis, Magé, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Bahia, Minas Gerais e 
Santa Catarina. Também são 
aguardados quatro cães da Ar-
gentina e mais animais envia-
dos pelo governo de Goiás e do 
Rio Grande do Sul. De acordo 
com o responsável técnico e 
operacional do Grupamento 
de Operações com Cães de 
Petrópolis, Leandro Lopes, os 

cães tiveram 
uma participa-
ção importan-
te no resgate 
de dezenas de 
corpos.

“Para que 
possamos dar 
mais velocida-
de e dinâmica 
ao trabalho, a 
partir do mo-
mento que 
fazemos a de-
tecção e o ani-
mal dá o sinal 
de positivo, já 
partimos para 
outro ponto 
enquanto os 

bombeiros iniciam as esca-
vações no local indicado. Por 
isso, não temos ainda um le-
vantamento de quantas víti-
mas foram encontradas com 
vida ou não”.

Limpeza
A prefeitura de Petrópolis 

realiza hoje uma megaope-
ração para limpeza das ruas, 
com o apoio das cidades do 
Rio de Janeiro e de Niterói. Se-
rão mais de dois mil homens 
e mulheres atuando em diver-
sos pontos da cidade, além de 
máquinas e caminhões, na pri-

meira ação da Frente Nacional 
dos Prefeitos. A Companhia 
de Limpeza Urbana da capital 
(Comlurb) enviou 15 cami-
nhões basculantes de grande 
porte, dois menores, sete pás 
mecânicas e quatro caminhões 
pipa, além de duas vans equi-
padas com moto bomba e itens 
para remoção de galhos, cami-
nhão de apoio e cinco vans de 
poda de árvore, com 50 mo-
tosserras.

No sábado, o trabalho de 
limpeza contou com mais de 
mil pessoas, concentradas 
nas ruas do Centro Históri-
co, Bingen, Coronel Veiga e 
Washington Luiz. As equipes 
atuam também em regiões 
como Centro, Quitandinha, 
Alto da Serra, Chácara Flora 
e Corrêas. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Trans-
portes, metade das cerca de 20 
vias fundamentais para a mo-
bilidade urbana do município 
atingidas após as chuvas já fo-
ram desobstruídas.

As empresas de ônibus de 
Petrópolis estão restabelecen-
do gradualmente a operação 
das linhas. No sábado, os ôni-
bus permaneceram operando 
com redução de horários e de 
frota. A prefeitura de Petró-
polis pede que os moradores 
evitem sair de casa, para agi-
lizar as ações de limpeza com 
menos pessoas circulando pela 
cidade.

Ações
A Secretaria de Saúde do 

Rio de Janeiro (SES) enviou 
ontem quatro motolâncias 
do grupamento de motoci-
clistas do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) da capital para atuar 
nas ações de socorro em 
locais de difícil acesso em 
Petrópolis. Outras quatro 
chegam hoje ao município. 

Segundo o governo do esta-
do, os agentes atendem a de-
manda espontânea da popu-
lação e alcançam locais onde 
outros veículos ainda não 
conseguem chegar, por causa 
da dificuldade de mobilidade 
e obstrução das vias após os 
deslizamentos de terra. Equi-
pes da Vigilância Sanitária Es-
tadual estiveram nos abrigos 
que acolhem as vítimas para 
reforçar a orientação a respeito 
dos protocolos de segurança e 
contaminação por covid-19.

O Detran também está 
atuando na cidade, para a 
emissão de identidades e se-
gunda via de carteiras de ha-
bilitação. Já foram entregues 
54 documentos, com cerca 
de 300 atendimentos aos mo-
radores sem documentação 
civil ou segunda via de CNH. 
O programa RJ para Todos, da 
Secretaria de Governo, já aten-
deu 2.810 petropolitanos no 
Colégio Estadual Rui Barbosa. 
Entre as ações oferecidas estão 
a expedição de carteira de tra-
balho digital, banco de empre-
gos e orientação jurídica.

Comerciantes
Para fazer um diagnóstico 

sobre os prejuízos financeiros 
sofridos pelos comerciantes 
de Petrópolis, a prefeitura lan-
çou um formulário on-line. O 
questionário pode ser preen-
chido pelo link. É necessário 
informar dados como razão 
social, CNPJ, telefone, e-mail, 
endereço, atividade econômica 
e quantidade de colaborado-
res, além dos prejuízos sofri-
dos e estimativa de custo para 
retomar a atividade. Segundo 
o secretário de Fazenda, Paulo 
Roberto Patuléa, equipes mul-
tidisciplinares também irão 
colher informações presen-
cialmente. (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

Distrito de Itaipava 
tem central para 
arrecadar doações

Para organizar melhor o 
recebimento e distribuição 
das doações que chegam a 
Petrópolis, os motoristas de 
outras cidades passaram a ser 
direcionados para o distrito 
de Itaipava, onde foi aberta 
uma central de arrecadação 
pela prefeitura. A cidade, 
na região serrana do Rio 
de Janeiro, foi atingida por 
fortes chuvas que provocaram 
enchentes e deslizamentos 
desde terça-feira (15). Os 
dados oficiais indicam que 
152 mortes confirmadas.

A central fica na conces-
sionária Tec Auto, na rodovia 
BR-040, km 62, s/n. Segundo 
a prefeitura de Petrópolis, 
a mudança foi feita para 
diminuir os congestiona-
mentos nas áreas atingidas 
pelas chuvas. A Companhia 
Petropolitana de Trânsito e 
Transportes (CPTrans) mon-
tou barreiras nos pórticos 
do Quitandinha e do Bingen 
para direcionar os motoris-
tas para a nova central de 
Itaipava.

A operação conta com o 
apoio da Polícia Rodoviária 
Federal e da Concer, conces-
sionária que administra este 
trecho da BR-040. Segundo o 
diretor-presidente da CP-
Trans, Jamil Sabrá, a central 
de arrecadação montada 
na quadra da Universidade 
Católica (UCP) no Bingen, 
na semana passada, não está 
mais recebendo doações.

“Petrópolis está recebendo 
muita ajuda de muitas cida-
des. Somos muito gratos por 
isso. É um momento muito 
difícil para a cidade, e toda 
ajuda é muito bem-vinda. En-
tão, montamos essa operação 
para otimizar o recebimento 
e a distribuição de doações. 
Ao mesmo tempo, a nossa 
preocupação é em reduzir os 
congestionamentos próximos 
às áreas atingidas pelas chu-
vas. As retenções no trânsito 
atrapalham os atendimentos 

às emergências e os servi-
ços de limpeza das ruas e 
de desobstrução das vias 
onde houve deslizamentos”. 
As doações que ainda estão 
no Bingen serão distribuí-
das para os pontos de apoio 
da prefeitura.

Pontos
Na cidade do Rio de Janei-

ro, diversas iniciativas mon-
taram pontos de recebimento 
de doações para as vítimas 
das chuvas em Petrópolis. 
O MetrôRio, em parceria 
com o governo estadual, está 
recebendo donativos nas 
estações Pavuna, Central, 
Carioca, Largo do Machado 
e Jardim Oceânico. Entre os 
itens solicitados estão água 
mineral, roupas infantis e 
adultas e material de higiene 
e de limpeza. Foram disponi-
bilizadas caixas para receber 
as doações próximo à sala da 
segurança e identificada com 
o nome da campanha, que 
vai até a próxima quinta-fei-
ra (24). Os donativos serão 
levadas pela Secretaria de 
Transportes para as famílias 
de Petrópolis.

Já a Arquidiocese do Rio 
de Janeiro abriu as portas da 
Paróquia São José da Lagoa, 
na Lagoa Rodrigo de Frei-
tas, e do Cristo Redentor 
para receber doações como 
alimento, água, material de 
higiene e limpeza. A paróquia 
está aberta 24h por dia desde 
quarta-feira e, até o momen-
to, as doações recebidas estão 
enchendo oito caminhões por 
dia, para Petrópolis.

Outro local que rece-
be doações é o Galpão da 
Ação da Cidadania, na 
zona portuária da cidade. 
A organização é conhecida 
pela campanha Natal Sem 
Fome e iniciou, no fim do 
ano passado, a campanha 
SOS Enchentes Brasil, para 
apoiar regiões acometidas por 
desastres naturais.

Número de mortos em 
Petrópolis chega a 152
Ainda há 165 pessoas desaparecidas, segundo a Polícia Civil do estado; 
Cerca de 800 pessoas estão sendo atendidas pela Assistência Social
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Meio ambiente. A Prefeitura de Fortaleza lançou, por meio da Seuma, o edital de licitação para a contratação de 
empresa ou consórcio para a prestação de serviços técnicos especializados para elaboração e posterior instalação de 
projetos de 30 Microparques Urbanos no município. As propostas deverão ser entregues até 10 de março de 2022.CIDADES

Com 51 quilômetros, nova estrada entre Quiterianópolis 
e Parambu melhora conexões no Sertão dos Inhamuns. A 
região do Sertão dos Inhamuns mais próxima à divisa com 
o Piauí, no limite sudoeste do estado, é favorecida pelos 51 
quilômetros pavimentados da rodovia CE-351, entre os 
municípios de Quiterianópolis e Parambu.  O segmento foi 
entregue, na última semana pelo governador Camilo San-
tana, e beneficia cerca de 50 mil habitantes dos dois mu-
nicípios. O Governo do Estado atende a solicitações dos 
deputados federal e estadual Genecias e Aderlânia Noro-
nha, respectivamente, marido e mulher. A nova estrada, 
chamada Antônio Bezerra Cavalcante, diminui em 70 qui-
lômetros (km) e cerca de uma hora a ligação entre os dois 
municípios. Antes desta obra, era obrigatória a passagem 
por Tauá para trafegar por asfalto entre Quiterianópolis e 
Parambu, tornando também dispendioso para os param-
buenses alcançar municípios como Crateús. 

Estrada nos Inhamuns

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022  O ESTADO                     

Abastecimento
Conforme disse o deputado Antônio Granja (PDT), 

que era prefeito de Jaguaribara quando da barragem do 
Castanhão, que abastece vários municípios da região ja-
guaribana e até Fortaleza "Agora temos o abastecimento 
garantido". O parlamentar se referia à recente liberação 
das águas do São Francisco, obra que vinha sendo aguar-
dada há muitos anos.

Governos agem juntos
Lembrou o deputado Antônio Granja (Foto), que a 

medida foi dos governos federal e estadual, inclusive, em 
solenidade com a presença de importantes autoridades 
do país, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. Foi feita a 
abertura da comporta do km 53 do Cinturão das Águas 
do Ceará (CAC), localizada no município de Missão 
Velha, no Cariri.

Estádio Romeirão
Uma excelente notícia para os times de futebol e os 

desportistas que frequentam o estádio Romeirão, em 
Juazeiro do Norte. Passando por reformas e melhorias 
com total apoio do Governo Estadual, o Governador 
Camilo Santana (PT), acaba de informar que referidas 
melhorias aguardadas vão ser entregues em março vin-
douro.

Boas administrações
Apesar das dificuldades porque passam as prefeituras 

em todo o país, no Ceará surgiram bons prefeitos e pre-
feitas, conforme um grupo de jornalistas e radialistas que 
decorreram sobre o assunto. São destaques entre outras 
as administrações de Juliana Aldigueri (em Granja), Laís 
Nunes (ICÓ), Rozário Ximenes (Canindé), Gislaine Lan-
dim (Brejo Santo), Betinha (Camocim), Herberlh Mota 
(Baturité), Felipe Uchôa (Umirim), Ivo Gomes (Sobral), 
Acilon Gonçalves, no Eusébio. Estamos atentos.

Distância encurtada
A conclusão do trecho da CE-351 representa 

também uma economia de 62 km e cerca de 40 mi-
nutos no trajeto entre Parambu e Crateús. As obras 
foram acompanhadas pelas equipes de fiscalização 
da Superintendência de Obras Públicas (SOP). O 
governador Camilo Santana, em contato com a im-
prensa e através de suas redes sociais falou sobre 
os benefícios que a nova estrada vai trazer para 
toda a Região, ressaltando a grande importância do 
empreendimento do Governo Estadual.

Definida pelo Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) 
como uma doença maligna 
dos glóbulos brancos, a leu-
cemia é caracterizada pelo 
acúmulo de células doentes 
na medula óssea, que subs-
tituem as células sanguíneas 
normais. Nos pacientes com 
leucemia, uma célula sanguí-
nea que ainda não atingiu a 
maturidade sofre uma muta-
ção genética, transformando-
-a em uma célula cancerosa. 
De acordo com a oncologista 
e hematologista pediátrica 
Viviany Viana, do Centro 
Pediátrico do Câncer (CPC), 
unidade oncológica do Hos-
pital Infantil Albert Sabin 
(Hias), as leucemias são as 
causas de câncer mais preva-
lentes na faixa etária pediá-
trica, respondendo por 30% 
de todos os tipos de câncer 
que acometem os indivíduos 
entre zero e 18 anos de idade

Entre os tipos desta do-
ença que afetam as crianças, 
a leucemia linfóide aguda 
(LLA) é a mais frequente. 
Ainda segundo a médica, no 
CPC, 135 crianças e adoles-
centes com LLA estão em tra-
tamento, de um total de cerca 
de 500 pacientes atendidos 
na unidade. “Enquanto fami-
liares, sociedade e profissio-
nais de saúde, devemos ficar 
atentos quando as crianças e 
os adolescentes mudam seu 
estado geral, ficam adinâmi-
cos, menos ativos, apresen-
tam palidez, sangramentos 
ou manchas arroxeadas, sem 

uma explicação plausível e, 
principalmente, quando são 
persistentes, pois, apesar de 
poderem não indicar nada 
mais grave, em alguns casos, 
são decorrentes de quadros 
de leucemia”, adverte.

A Elisa é um exemplo. 
Filha da professora Hellen 
Holanda, a garotinha de 10 
anos foi diagnosticada com 
a LLA tipo-B em agosto de 
2020 após apresentar febre 
em dias alternados e man-
chas roxas no corpo. Depois 
do surgimento desses sin-
tomas, Elisa foi submetida 
a um hemograma completo 
e, após o resultado, a famí-
lia foi aconselhada a procu-
rar a Emergência do Hias, 
equipamento da Secretaria 
da Saúde do Ceará (Sesa), 
unidade na qual foram rea-
lizados vários exames até o 
diagnóstico definitivo.

Hellen recorda o momen-
to em que descobriu que 
a filha estava com a doen-
ça. “Levamos a Elisa para a 
Emergência do Albert Sabin, 
mas achávamos que era ape-
nas uma infecção. Quando 
recebemos o diagnóstico de 
leucemia, nosso mundo caiu. 
Nem nos nossos piores pe-
sadelos imaginávamos uma 
situação dessas. Nunca hou-
ve caso semelhante em nos-
sas famílias. E a relação do 
câncer com a morte é muito 
grande. A Elisa, sempre mui-
to enérgica, ficou logo abati-
da, tristonha e calada. Como 
pais, sofremos muito com e 

por ela. Eu, como mãe, me 
aliei à fé e à esperança de dias 
melhores”, pontua.

Tratamento
Segundo especialistas, o 

tratamento da leucemia dura, 
geralmente, entre dois anos 
e dois anos e meio. Doutora 
Viviany explica que, nos pri-
meiros seis meses, é indica-
da uma “quimioterapia mais 
intensiva”, em que o paciente 
precisa estar no hospital com 
maior frequência, estando 
sujeito também a mais inter-
corrências e efeitos colate-
rais. Após essa primeira fase, 
é iniciada a manutenção, cujo 
principal objetivo é “evitar a 
recaída” da doença.

“Nessa fase, os pacientes 
costumam vir ao hospital 
uma vez por semana para 
sessões de quimioterapia e fa-
zem uso de uma quimio oral 
em casa que, normalmente, 
não traz tantos efeitos cola-
terais quanto a fase inicial do 
tratamento. Nesse período, 
usualmente, as crianças con-
seguem voltar parcialmente 
para suas atividades da vida 
diária, como ir à escola e o 
convívio com a família”, de-
talhou.

No caso de Elisa, a menina 
está há oito meses na fase de 
manutenção - etapa atingida 
na metade do tempo previs-
to nesta etapa do tratamento. 
Momento que foi muito es-
perado por ela e pela família. 
“Hoje estou na manutenção, 
graças a Deus. Eu esperei 

muito por esse momento. 
Sempre perguntava para mi-
nha mãe quando chegaria a 
minha manutenção”, come-
morou.

Diagnóstico precoce
A equipe do hospital Al-

bert Sabin alerta que, logo 
no primeiro sinal de que 
algo não está normal com 
o paciente, os responsáveis 
devem procurar assistência 
médica em uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
com as equipes de Saúde da 
Família (eSF) ou com o pe-
diatra assistente da criança. 
Caso algum desses profis-
sionais identifique a suspeita 
de leucemia ou algum outro 
tipo de câncer, ele pode fazer 
o encaminhamento direto, 
sem agendamento prévio, 
para o CPC.

Unidade que conta com 
um ambulatório de diagnós-
tico precoce, que funciona 
sob demanda, onde a criança 
ou o adolescente já são ava-
liados por um oncologista 
que vai proceder a investiga-
ção diagnóstica, se for neces-
sário. O paciente precisa es-
tar estável clinicamente, em 
condições de aguardar uma 
consulta ambulatorial. Se ele 
não estiver bem, com exa-
mes muito alterados, a família 
deve procurar logo a emer-
gência do Hias. Lá, será feita 
uma triagem com os médicos 
plantonistas – que vão acionar 
o oncologista para um pare-
cer, caso haja necessidade.

FOTO DIVULGAÇÃO/HIAS

Elisa está há oito meses na fase de manutenção, etapa atingida na metade do tempo previsto nesta etapa do tratamento

LEUCEMIA 
Hospital oferece diagnóstico

e tratamento de crianças
Segundo médicos, o tratamento dura, em geral, entre dois e dois anos e meio. Em Fortaleza, 

o Hospital Albert Sabin atende cerca de 500 pacientes. Unidade conta com 94 leitos

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 008/22-PE-DIV - Contrato Nº: 20220457. Contratante: Secretaria de Saúde. Contratada(o): Companhia 
Liquigas Ipueiras LTDA. Objeto: recarga de gás GLP P13, para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). 
Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0401.101220271.2.011 Manutenção das Ações da Sec. de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.04, no valor de R$ 6.300,00; Contrato Nº: 20220459 Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(o): Companhia Liquigas Ipueiras LTDA. Objeto: recarga de gás GLP P13, para 
atender as demandas do Programa de Ações Básicas de Saúde, junto ao Fundo Municipal de Saúde deste Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Programa 
de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0402.103010271.2.015 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.04, no valor de R$ 42.000,00; Contrato Nº: 20220461 Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(o): Companhia Liquigas Ipueiras LTDA. Objeto: recarga de gás GLP P45, para 
atender as necessidades do Hospital e Maternidade Otacilio Mota - HMOM, junto ao Fundo Municipal de Saúde deste Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). 
Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0402.103020276.2.021 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
consumo, Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$ 22.000,00; Contrato Nº: 20220463 Contratante: Secretaria de Educação. Contratada(o): Companhia Liquigas Ipueiras LTDA. Objeto recarga 
de GÁS GLP P13, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 
Atividade 0501.121220137.2.026 Manutenção das Ações da Sec. de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$ 6.300,00; 
Contrato Nº: 20220464 Contratante: Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB Contratada(o): Companhia Liquigas Ipueiras LTDA. Objeto: recarga de gás GLP P13, para atender as demandas 
do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, junto a Secretaria de Educação deste Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). Programa 
de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0503.123610331.2.038 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%. Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.04, no valor de R$ 126.000,00; Contrato Nº: 20220465 Contratante: Secretaria de Administração e Finanças. Contratada(o): Companhia Liquigas Ipueiras LTDA. Objeto: recarga de gás 
GLP P13, para atender as demandas da Secretaria de Administração e Finanças deste Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Programa de Trabalho: 
Exercício 2022 Atividade 0301.041220137.2.009 Manutenção das Ações da Sec. de Administração e Finanças, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.04, no valor de R$ 6.300,00; Contrato Nº: 20220466 Contratante: Secretaria de Assistência Social e Trabalho. Contratada(o): Companhia Liquigas Ipueiras LTDA. Objeto: recarga de gás 
GLP P13 e P45, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Trabalho deste Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 28.300,00 (vinte e oito mil, trezentos reais). Programa de 
Trabalho: Exercício 2022 Atividade 1001.082440237.2.067 Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$ 28.300,00; Contrato Nº: 20220467 Contratante: Secretaria de Assistência Social e Trabalho. Contratada(o): Companhia Liquigas Ipueiras LTDA. Objeto: 
recarga de gás GLP P13, para atender as demandas de manutenção das atividades da cozinha comunitária, junto a Secretaria de Assistência Social e Trabalho deste Município de Ipueiras-CE. 
Valor Total: R$ 10.500,00 (dez mil, quinhentos reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 1001.082440237.2.068 Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$ 10.500,00; Contrato Nº: 20220468 Contratante: Fundo Munic. da Assistência Social - FMAS. 
Contratada(o): Companhia Liquigas Ipueiras LTDA. Objeto: recarga de gás GLP P45, para atender a demanda do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças - SCFV, junto ao 
Fundo Municipal de Assistência Social e Trabalho deste Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 
1003.082440237.2.084 Manutenção das Ações do SCFV, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$ 6.300,00; Vigência dos Contratos: 
16 de Fevereiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da Assinatura dos Contratos: 16 de Fevereiro de 2022. Ipueiras/CE, 16 de Fevereiro de 2022.
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Rainha. A rainha Elizabeth 2ª recebeu o diagnóstico de Covid-19, informou neste domingo (20) 
o Palácio de Buckingham. De acordo com as informações iniciais, Elizabeth está apresentando 
sintomas leves, como os de um resfriado, e deve manter uma agenda leve na próxima semana.INTERNACIONAL

Austrália reabre 
para turistas pela 
primeira vez

Apelidada de “fortaleza” 
por ter imposto uma das 
restrições de viagens mais 
rígidas do mundo na pan-
demia, a Austrália reabrirá 
suas fronteiras internacionais 
para turistas vacinados nesta 
segunda-feira (21).

“A espera acabou”, disse 
o primeiro-ministro Scott 
Morrison em entrevista 
coletiva neste domingo 
(20). “Arrumem suas malas”, 
lançou ele para potenciais 
visitantes, acrescentando: 
“Não se esqueçam de trazer 
dinheiro, porque vocês 
encontrarão muitos lugares 
para gastá-lo”.

O país fechou suas 
fronteiras para quase todos, 
exceto seus cidadãos e es-
trangeiros residentes, desde 
março de 2020, na tentativa 
de impedir o aumento do 
número de infecções por 
Covid-19. A proibição de 
viajar também afetou os seus 
cidadãos, que só podiam 
viajar para o exterior com 
uma justificativa.

O primeiro voo para o 
aeroporto de Sydney chegará 
de Los Angeles na segunda-
-feira às 06h (horário local, 
16h de domingo no horário 
de Brasília), seguido por 

outros vindos de Tóquio, 
Vancouver e Singapura. 
Espera-se que 56 voos 
internacionais cheguem ao 
país nas 24 horas pós-
-reabertura, volume bem 
abaixo dos níveis pré-pan-
demia, embora Morrison 
tenha dito que “não tem 
dúvidas” de que esse nú-
mero aumentará em breve.

Mudança
A abertura da Austrália 

aos turistas é o exemplo 
mais claro até agora da 
mudança do governo de 
uma abordagem estrita de 
“Covid zero” para a convi-
vência com o vírus e a mi-
nimização dos casos graves 
e mortes com a vacina.

A maioria das 2,7 milhões 
de infecções por coronavírus 
do país ocorreu desde que 
a variante ômicron surgiu, 
no final de novembro. Mas 
como a Austrália tem uma 
das taxas de vacinação 
mais altas do mundo -mais 
de 94% das pessoas com 
16 anos ou mais recebem 
duas doses-, houve pouco 
menos de 5.000 mortes, 
uma fração das taxas ob-
servadas em vários outros 
países desenvolvidos.

No dia em que o temido 
exercício conjunto entre Rús-
sia e Belarus nas fronteiras 
ao norte da Ucrânia deveria 
acabar, o governo da ditadura 
em Minsk anunciou que os 30 
mil soldados e equipamentos 
militares de Vladimir Putin 
ficarão onde estão.

O anúncio coube ao Mi-
nistério da Defesa de Bela-
rus, que citou “inspeções” 
que continuariam a ser fei-
tas nas tropas mobilizadas 
por dez dias devido à tensão 
apontada no Donbass (leste 
ucraniano). A região, domi-
nada desde 2014 por separa-
tistas apoiados pelo Kremlin, 
registrou um domingo de ex-
plosões misteriosas e troca de 
tiros na linha de frente com 
as forças de Kiev. Só há duas 
hipóteses para a manutenção 
das tropas, movimento de 
resto negado repetidas vezes 
pelo Kremlin e pelo ditador 
belarusso, Aleksandr Luka-
chenko, que passou a sexta 
(18) e o sábado em Moscou 
com Putin e assistiu a uma de-
monstração de força com mís-
seis com capacidade nuclear.

Numa, o temor do Oci-

dente se confirma: as mano-
bras não passavam de uma 
preparação para um ataque 
direto a Kiev, conforme su-
geriu na quinta (17) o pre-
sidente dos EUA, Joe Biden. 
A fronteira da Belarus fica 
a meros 200 km da capital 
ucraniana por rodovia. Nesse 
cenário, a escalada militar no 
Donbass não passar de uma 
farsa mal elaborada a fim de 
arrumar um pretexto para a 
Rússia agir - dos quase 4 mi-
lhões de habitantes da região, 
maioria de russos étnicos, 
cerca de 700 mil têm passa-
porte dado ao longo dos anos 
por Moscou. Nas TVs rus-
sas, as chamadas falam em 
“Kremlin nega invasão, mas 
vai proteger cidadãos”.

Há outros sinais estra-
nhos, a começar pela troca 
de fogo na linha de contato 
de 430 km entre separatistas 
e ucranianos, que entra no 
domínio da disputa narrativa 
e das fake news insondáveis. 
Foram, diz Kiev, mais de cem 
violações de cessar-fogo no 
domingo. Além disso, o exa-
me de metadados de vídeos 
gravados pela liderança sepa-

ratista em Donetsk e Lugansk 
mostra que eles foram feitos 
antes de sua divulgação, in-
clusive uma suposta ação 
contra “sabotadores polone-
ses” num gasoduto.

Tudo isso deságua no que 
o primeiro-ministro britâni-
co, Boris Johnson, chamou 
de o maior risco de guerra na 
Europa desde 1945, quando o 
segundo conflito mundial aca-
bou. “Estamos falando de guer-
ra onde não há guerra há 70 
anos”, afirmou a vice-presiden-
te dos EUA, Kamala Harris, que 
estava na anual Conferência de 
Segurança de Munique.

Hipótese
A segunda hipótese é aque-

la que analistas próximos 
do Kremlin apontam como 
mais provável. Todo o acima 
é verdade, mas a função não 
é precipitar uma guerra, mas 
sim forçar uma saída diplo-
mática que agrade a Putin e 
faça valer sua nova postura 
de uso de força militar –cha-
mada pelo secretário-geral 
da Otan (aliança militar oci-
dental), Jens Stoltenberg, de 
“o novo normal na Europa”.

Ela começou em novem-
bro passado, quando Putin 
começou a mobilizar o que os 
EUA dizem ser de 150 mil a 
190 mil soldados em torno da 
Ucrânia. Concomitantemen-
te, ele emitiu um ultimato 
seco com suas intenções: aca-
bar com o avanço da Otan, 
e por silogismo da estrutura 
político-econômica da UE 
(União Europeia), no antigo 
espaço soviético.

Desde o fim da Guerra 
Fria, Moscou perdeu áreas 
que separavam a Rússia de 
forças ocidentais, um pro-
blema histórico para Mos-
cou. De 1999 para a frente, 
a aliança absorveu 14 paí-
ses que foram comunistas, 3 
deles integrantes da União 
Soviética. Putin começou 
sua reação em 2008, quando 
guerreou na Geórgia e evitou 
sua entrada no clube, seguin-
do para a crise de 2014.

Naquele ano, revoltas com 
o apoio do Ocidente derruba-
ram o governo pró-Kremlin 
em Kiev, que estava sob pres-
são de Putin para não assinar 
um acordo de cooperação 
econômica com a UE.

Temor: Vladimir Putin 
mantém tropas na Belarus
Governo da ditadura em Minsk anunciou que os 30 mil soldados e equipamentos 
militares de Vladimir Putin ficarão onde estão, aumentando tensão

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

CONVOCAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS 

EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS , INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO CEARÁ  

SESCAP-CE.

A Entidade Sindical SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS 

EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS,INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO CEARÁ 

– SESCAP-CE, CONVOCA todos os membros das categorias das empresas de serviços 

contábeis e das empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas do 

Estado do Ceará, a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será 

realizada na sede deste sindicato, localizada na Rua Eduardo Saboia, 399 – Papicu - 

Fortaleza-CE, para tratar do seguinte assunto: 

1.

1.1 - DATA  DA  ASSEMBLEIA: 03/MARÇO/2022 - Deliberação da proposta e autorização para 

celebrar a CCT - Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 entre o SESCAP-CE  e  FETRACE

1ª Convocação às 14h e 2ª Convocação às 14h30. Fortaleza/CE, 21 de Fevereiro de 2022.

GILSON SILVA DE CASTRO - PRESIDENTE

 DELIBERAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PARA AS HOLDINGS 2020 / 2021.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação. O 
Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria N° 
23110353/2021, Adjudica e o Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde Homologa o Pregão 
Eletrônico Nº 008/22-PE-DIV. Objeto: Registro de Preços para aquisição de vasilhame e recarga de 
gás GLP P13 e P45, para atender as diversas Secretarias do Município de Ipueiras-CE. Itens I, II, IV 
E VI para a empresa Companhia Liquigas Ipueiras LTDA, CNPJ: 35.416.605/0001-42, com o valor 
global de R$ 508.000,00 (Quinhentos e Oito Mil Reais); Itens III e V Fracassados. Ipueiras/CE, 16 
de Fevereiro de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação. 
O Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria N° 
23110353/2021, Adjudica e o Secretário de Saúde  Homologa o Pregão Eletrônico Nº 
PE065/2021. Objeto: aquisição de bens permanentes para atender as necessidades do Hospital 
e Maternidade Otacílio Mota, junto a Secretaria de Saúde deste Município de Ipueiras-CE. Para 
as empresas: Prosaude Material Medico Hospitalar EIRELI - EPP, CNPJ: 26.383.168/0001-17, 
com os itens: 7, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38; com o valor 
global de R$ 95.341,92 (noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e dois 
centavos), Distribuidora de Produtos Agreste Meridional LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50, com 
os itens 5, 25; com o valor global de R$ 6.885,80 (seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e 
oitenta centavos), Leticia Camolesi Bagao Silva EPP, CNPJ: 12.807.382/0001-49, com o item 14; 
com o valor global de R$ 29.440,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta reais), RD 
Negocios de Informatica LTDA, CNPJ: 21.972.444/0001-69, com o item 8; com o valor global de 
R$ 23.343,95 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) e 
Profissa Distribuidora LTDA, CNPJ: 20.365.863/0001-70, com o item 3; com o valor global de R$ 
26.549,90 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). Tendo 
fracassado os itens 01, 02, 04, 06, 09, 12, 13, 17, 20, 23, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 41, 42 e 43.  
Ipueiras/CE, 18 de Fevereiro de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Prosseguimento - Abertura 
da Proposta de Preços – Tomada de Preços Nº. 2022.12.001-TP. O Presidente da Comissão 
de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos 
interessados que, dará prosseguimento com abertura da Proposta de Preços, no próximo dia 22 
de fevereiro de 2022, às 09h00min, na Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Centro – Itaitinga – Ceará, 
cujo objeto é a contratação de empresa para obra de construção de Creche Proinfância – Tipo 2 
no Município de Itaitinga/CE. Itaitinga/CE, em 18 de fevereiro de 2022. Francisco Arnaldo 
Brasileiro - Presidente.

Estado do Ceará - Município de Milhã - Aviso de Licitação - Tomada de Preços. O Município 
de Milhã, através do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que se encontra à disposição dos interessados, o 
Edital de licitação na modalidade Tomada de Preços n° 3101.01/22-TP, do tipo menor preço, 
visando a contratação de serviços especializados em assessoria jurídica concernente aos atos 
administrativos e normativos e decretos, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto - SAAE do Município de Milhã/CE. A realizar-se dia 08 de março de 2022 às 
09:00h. maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de 
Oliveira 406, Centro - Milhã – Ceará, das 08:00 às 17:00 pelo telefone (85) 99684.6419  e no site: 
www.tce.ce.gov.br. Milhã - CE, 21 de fevereiro de 2022. Gabriela Oliveira Braz - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município 
de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 08 de março de 2022 às 09:00 horas, estará 
abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 05.004/2022, cujo objeto versa sobre 
construção de rodoviária e praça no Município de Novo Oriente-CE, conforme PT 1078389-22 e 
Convênio P+ B Nº 914383. O edital completo poderá ser adquirido na sala de licitações, nos dias 
úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público das 08:00h às 12:00h e ainda 
nos seguintes sítios eletrônicos: <https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php> e 
<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo Oriente - Ceará, 21 de fevereiro de 2022. Paulo 
Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato da Ata de Registro de Preços N° 
2021.11.26.02/2021 –SRP. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Orós-CE, torna 
público o extrato da Ata de Registro de Preços nº. 2021.11.26.02/2021 –SRP, resultante do Pregão 
Eletrônico Nº 2021.11.26.02/2021 –SRP. Órgão Gerenciador: Secretaria de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Meio Ambiente. Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de unidade 
móvel de esterilização e educação em saúde (castra móvel), estabelecido conforme Convenio Nº 
000029/2021-MMA (Processo Nº 02000.002493/2021-18, TUDO. Fundamentação Legal: art. 15 
da Lei Federal n.º 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/2002, na Lei Complementar nº 123/2006 e 
suas alterações, Lei Complementar n° 147/2014, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 
21/06/1993 e suas posteriores alterações, Decreto 10.024, de 21/09/2019, e o Decreto Municipal nº 
080/2018 e as demais normas legais aplicáveis. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 
155.800,00 (cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais) Vencedora: Trailer do Brasil Unidades 
Moveis LTDA CNPJ N° 43.707.937/0001-04. Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) 
meses da data da assinatura da Ata. Data de assinatura da Ata de Registro de Preços: 26 de janeiro 
de 2022. Assina pelo Licitante: Adria de Oliveira Antunes – Trailer do Brasil Unidades Moveis LTDA. 
Assina pela Órgão Gerenciador: Luis Gonzaga Josino - Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente. Orós-Ce, 26 de janeiro de 2022. José 
Klériston Medeiros Monte Júnior - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Termo de Adjudicação e Homologação. O 
Ordenador de despesas da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente 
(Órgão Gerenciador) no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o Pregoeiro e sua 
equipe de apoio cumprindo todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é o 
Registro de Registro de preços destinado à aquisição de unidade móvel de esterilização e 
educação em saúde (castra móvel), estabelecido conforme Convenio Nº 000029/2021-MMA 
(Processo Nº 02000.002493/2021-18), tudo conforme anexo I do edital, vêm Adjudicar e 
Homologar o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
2021.11.26.02-SRP, para que produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, nos termos da legislação 
vigente, fica o presente processo Adjudicado e Homologado em favor da Empresa: Trailer do Brasil 
Unidades Moveis LTDA, CNPJ N° 43.707.937/0001-04, vencedora do certame, Lote 01 e único tipo 
menor preço por lote, Empresa Vencedora: Trailer do Brasil Unidades Moveis LTDA- CNPJ N°: 
43.707.937/0001-04 Marca/ Modelo/ Fabricante/ Procedência: carretas russo / TR 202 2E / P.C.S. 
Damasceno & CIA LTDA / Nacional Valor Unit: R$ 155.800,00 (cento e cinquenta e cinco mil e 
oitocentos reais). Quantidade: 01(um). Valor Total: R$ 155.800,00 (cento e cinquenta e cinco mil e 
oitocentos reais). Ao setor competente para providências cabíveis. Orós - CE, 25 de janeiro de 
2022. Luis Gonzaga Josino - Ordenador de Despesas da Secretaria de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Meio Ambiente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato do Instrumento Contratual. A 
Secretaria de Saúde do Município de Orós - CE, torna público o Extrato do Instrumento Contratual 
de nº. 2021.11.26.02, resultante da Ata de Registro de Preços N° 2021.11.26.02/2021-SRP, 
decorrente do Pregão Eletrônico Nº 2021.11.26.02-SRP: Objeto: Registro de Preços destinado à 
aquisição de unidade móvel de esterilização e educação em saúde (castra móvel), estabelecido 
conforme Convênio Nº 000029/2021-MMA (Processo Nº 02000.002493/2021-18), tudo conforme 
anexo I do edital. Dotação Orçamentária:  Órgão06- Secretaria de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Meio Ambiente. Unidade Orçamentária: 02 Fundo Municipal de Meio Ambiente – 
FMM: Dotação: 0602.18.542.0284.2.022- Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00. Contratada: Trailer 
do Brasil Unidades Moveis LTDA, Est Sao Fidelis Campos, S/N Fazenda Bom Sucesso, Zona 
Rural, Sao Fidelis - RJ, 43.707.937/0001-04. Valor Total: R$ 155.800,00 (cento e cinquenta e cinco 
mil e oitocentos reais). Vigência do Contrato: da data da assinatura do contrato, até 31 de dezembro 
de 2022. Assina pela Contratada: Adria de Oliveira Antunes. Assina pela Contratante: Luis 
Gonzaga Josino. Orós/CE, 31 de janeiro de 2022. José Klériston Medeiros Monte Junior - 
Presidente da CPL/Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte – Aviso de Licitação – Tomada de Preços 
Nº 2022.02.14.01. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Penaforte, 
comunica aos interessados que no próximo dia 10 de Março de 2022, às 09h:00min, estará abrindo 
Licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº 2022.02.14.01, cujo Objeto é o serviços de 
engenharia na execução de recuperação de diversas Escolas de Penaforte - CE, por meio de 
Convênio Nº 014/2021, celebrado com o Estado do Ceará. O Edital completo estará à disposição dos 
interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h às 12h, no endereço da Prefeitura 
a Av. Ana Tereza de Jesus nº 240 - Centro, Penaforte-CE e no site: www.tcm.ce.gov.br/tce-
municipios/. Penaforte/CE, 18 de Fevereiro de 2022. Valdilânio Sobral Gonçalves Pereira – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso. A Secretaria de 

Administração do Município de São Luís do Curu, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que à abertura do certame: Concorrência Pública Nº 001.2020-CP, cujo 

objeto: é concessão de permissão para a execução do serviço público de transporte individual 

de passageiros – táxi, no Município de São Luís do Curu - CE, será no dia 22 fevereiro de 2022, 

às 09:00h horas, na sala de Licitações, localizada no(a) Rua Rochael Moreira, S/N.º - Centro. 

São Luís do Curu - CE, 21 de fevereiro de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Presidente da 
licitação deste município torna público que no dia 09 de Março de 2022 às 10:00 horas, estará 
abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço Nº 001.2022.04, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados 
de apoio e assessoria tributária no incremento das Receitas Próprias Municipais, junto a 
Secretaria de Administração e Finanças do Município de Tururu – CE. O Edital estará 
disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00 às 12:00h. Informações no 
endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Tururu – Ce, 17 de Fevereiro de 
2022. Vinicius do Vale Cacau – Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Credenciamento. O 
Presidente da Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o 
Credenciamento nº 002/2022 cujo objeto é a credenciamento de empresa especializada na 
realização de Exames Laboratoriais, para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde de Uruburetama, conforme a tabela de valor nacional do SUS de forma complementar. 
Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e propostas de preços, a 
partir do dia 21 de fevereiro de 2022, das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, 
até o dia 31 de dezembro de 2022, de segunda a sexta-feira, na sede da Comissão de Licitação, 
situada à Rua Farmacêutico José Rodrigues nº 1131, Centro, Uruburetama. Maiores 
informações na sede da CPL e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço: 
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/. Uruburetama-CE, 18 de fevereiro de 2022. 
Elinaldo Dutra – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através da pregoeira, devidamente autorizada 
pela Portaria N° 23110353/2021, Adjudica e o Secretário de Saúde  Homologa o Pregão 
Eletrônico Nº PE066/2021. Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais 
de limpeza para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Ipueiras – 
CE. Para as empresas: Antonio Roberto Uchoa de Almeida, CNPJ: 09.296.241/0001-02, com os 
itens 09, 13, 14, 22, 25, 29, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 53, 56, 58, 59, 60; com o valor global 
de R$ 423.802,74 (quatrocentos e vinte três mil, oitocentos e dois reais e setenta e quatro 
centavos), Nature Max Industria e Comercio de Produtos Naturais, CNPJ: 37.627.260/0001-00, 
com os itens 01, 02, 03, 05, 06, 12, 16, 17, 23, 37, 50, 51, 52, 57;  com o valor global de R$ 
632.390,87 (seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), 
Expresso Distribuidora EIRELI, CNPJ: 25.179.741/0001-02, com os itens 04, 07, 08, 10, 11, 15, 
18, 20; com o valor global de R$ 161.576,78 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e 
seis reais e setenta e oito centavos) e Cicero Barroso Neto, CNPJ: 12.354.283/0001-59, com os 
itens 19, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 54, 55; com o valor global de R$ 
340.823,01 (trezentos e quarenta mil, oitocentos e vinte três reais e um centavo). Ipueiras/CE, 
18 de Fevereiro de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

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). ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA 
SEMIPRESENCIAL. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Presidente da Cooperativa de Crédito e Economia com 
Interação Solidária do Noroeste – Cresol Noroeste RS/PE/CE e a Presidenta da Cooperativa de Crédito e Economia 
com Interação Solidária de Porto Xavier – Cresol Porto Xavier,  no uso das atribuições que lhe conferem os respectivos 
Estatutos Sociais, convocam os delegados/associados de cada uma das cooperativas,  para a realização de 
Assembleia Geral Extraordinária Conjunta Semipresencial, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, no 
Auditório da Cresol em Constantina, sito à Avenida Presidente Vargas nº 788, centro, em Constantina/RS e 
acompanhada a distância através do link: https://cresolassembleiaconjunta.assemblex.online/. A instalação da 
Assembleia será às 12:00 horas, em primeira convocação com a presença de 2/3 dos delegados/associados de cada 
uma das cooperativas, às 13:00, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados/
associados de cada uma das cooperativas e às 14:00 horas, em terceira convocação, com no mínimo 10 (dez) 
delegados/associados de cada uma das cooperativas, no Auditório da Cresol Noroeste RS/PE/CE, sito à Avenida 
Presidente Vargas nº788 em Constantina/RS, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 - Deliberar sobre o relatório 
da Comissão Mista; 2 - Deliberar sobre a incorporação da Cresol Porto Xavier pela Cresol Noroeste RS/PE/CE. 
REFORMA ESTATUTÁRIA: 1 - Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cresol Noroeste RS/PE/CE - Adoção do 
Estatuto Padrão do Sistema Cresol Central Brasil, abaixo citamos as alterações de maior relevância.  1.1 - No 
Capítulo I, Artigo 1º, discussão sobre alteração da Denominação Social da Cooperativa.  1.2 - Capítulo I, Artigo 1°, 
letra “b”, que trata da ampliação da área de abrangência. 1.3 - Discussão de alteração do Artigo 2°que trata sobre 
os objetivos sociais da Cooperativa - Adoção do Estatuto Padrão do Sistema Cresol Central Brasil; 1.4 – Capítulo IX, 
na Seção I – Do Conselho de Administração: discutiremos com os cooperados a proposta de ampliação de cargos no 
Conselho de Administração. Atualmente o Conselho de Administração é composto por 11 (onze) membros efetivos e 
2 (dois) membros suplentes e, de acordo com a proposta, passará a ser composto por 13 (treze) membros efetivos, 
excluindo os dois cargos suplentes; 1.5 – Eleição para preenchimento do cargo vago do Conselho de Administração 
com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023; 2 - Assuntos Gerais de 
interesse da sociedade sem caráter decisório. Observações: a) Para efeito de quórum legal a Cresol Noroeste RS/PE/
CE, possui nesta data 87 (oitenta e sete) delegados que representam a Cresol Noroeste RS/PE/CE a Cresol Porto 
Xavier  4959 (quatro mil novecentos e cinquenta e nove) associados. b) Em virtude das restrições de aglomeração 
de pessoas em razão das ações de contenção de contágio pelo  coronavírus, os/as associados/as devem, 
prioritariamente, participar e votar à distância através do link: https://cresolassembleiaconjunta.assemblex.online/  
c) Para mais informações, o/a associado/a deverá entrar em contato com a Cresol Noroeste RS/PE/CE através do 
telefone 54 3363 8000 e Cresol Porto Xavier através do telefone 55 3354 1963 ou pelo e-mail: constantina@
cresolcentral.coop.br. Para dúvidas técnicas sobre a plataforma, entrar em contato com o suporte Assemblex através 
do telefone: 48 3372 8910; d) A Assembleia semipresencial será realizada por meio de um sistema eletrônico com 
acesso via página web, com possibilidade de interação, participação e votação através do chat deste sistema 
eletrônico. Constantina/RS, 17 de Fevereiro de 2022. BRAULIO ZATTI -- Presidente -- Cresol Noroeste RS/PE/CE. 
MARIA NADIR ENGERS BRATZ -- Presidente -- Cresol Porto Xavier.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DE FIBRAS VEGETAIS E DO
DESCAROÇAMENTO DO ALGODÃO NO ESTADO DO CEARÁ - CNPJ: 07.123.110/0001-90

ELEIÇÕES SINDICAIS - AVISO RESUMIDO
Será realizada no dia 10 de abril de 2022, de 14:00 às 18:00 horas, na sede desta Entidade, 1° 
andar do Edifício Beto Studart na Av. Barão de Studart, 1980, Aldeota, nesta Capital, eleições para 
composição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, devendo o re-
gistro de chapas ser apresentado à Secretaria do Sindicato, no horário de 14:00 às 18:00 horas, de 
2ª a 6ª feira, no período de vinte (20) dias, a contar da data de publicação deste aviso.  Nos termos 
do Capítulo III, art. 12, parágrafo XVI, § 6º, do Estatuto Social, se apenas uma chapa estiver sido 
registrada, o processo eleitoral fluirá até o encerramento do prazo para a apresentação de impugna-
ção de candidaturas ou de chapa. A partir daí, apenas haverá a esperada data para a realização de 
Assembleia Geral para a eleição por Aclamação da chapa única registrada. O Edital de Convocação 
da Eleição encontra-se afixado na sede desta Entidade. Fortaleza, 19 de fevereiro de 2022. Marcos 
Silva Montenegro – 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° 27371 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO DE TARSO BEZERRA JÚNIOR e MARIANA OLIVEIRA LEMOS;
Edital n° 27372 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO MARTINS ELEUTÉRIO e ANA PAULA DA SILVA CAVALCANTE;
Edital n° 27373 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIS FELIPE CARNEIRO e JOANA DARC ZEFERINO OLIVEIRA;
Edital n° 27374 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
YTALO SILVA LEMOS e NÍVEA THAINE LIMA ARRAIS;
Edital n° 27375 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL LIMA DE MATOS DA COSTA E SILVA e ANA KAROLINE MONTEIRO LAURINDO;
Edital n° 27376 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI SAMPAIO DE ALENCAR e ISABELA FAVA OSTERNE;
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, 18/02/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30524 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ HENRIQUE SOARES MOREIRA e MARIA EDUARDA DOS REIS;
Edital n° 30525 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ALAMO CUNHA DE SOUZA e ROCHELLY DE OLINDA SILVA;
Edital n° 30526 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUILHERME OLIVEIRA CAVALCANTE e YOHANNA SAMARA LOPES DE OLIVEIRA;
Edital n° 30527 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PRODAMY DA SILVA PACHECO NETO e NATHÁLIA FONTENELE DE OLIVEIRA;
Edital n° 30528 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
AIRTON DA COSTA ZELA JÚNIOR e LUIZA PAULA SOUSA DINELLY;
Edital n° 30529 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA e TATIANA GUIMARÃES DE OLIVEIRA;
Edital n° 30530 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAUL LIMA PAIXÃO e EDIVÂNIA MARIA CARNEIRO GOMES;
Edital n° 30531 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL ALVES DE SOUSA e SABRINA CARLOS NOJOSA RODRIGUES;
Edital n° 30532 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI SALES MONTENEGRO e ANA LUIZA PEREIRA BARRETO;
Edital n° 30533 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO HAMILTON E SILVA NETO e THAYS CAVALCANTE LIMA;
Edital n° 30534 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR BARBOSA TEIXEIRA BRAZ e VITORIA DA SILVA BRITO;
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      

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° 18153 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADÃO RODRIGUES DA SILVA e MARIA DAS DORES PEREIRA DAVI;
Edital n° 18154 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTÔNIO MARCOS MONTEIRO e REJANE EVANGELISTA DA COSTA;
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, 18/02/2022
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:
339091 - Antonio Luis Pereira Sombra e Viviane Soares Silva;     
339092 - Thiago Matos Albuquerque Fonseca e Ticiana de Aguiar Feitosa Carvalho ;
339093 - Guilherme Silva Ferreira e Francisca Rafaela de Sousa Lima;             
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala
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SEGUNDO SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO NOTARIAL E DE REGISTROS. 2° CARTÓRIO BATURITÉ. Bel. Robson de Braga 
Castelo Branco - TITULAR DO SERVIÇO. www.cartoriobaturite.com.br. E-MAIL: contato@cartoriobaturite.com.br RUA 15 DE NOVEM-
BRO, 1035 - CENTRO - FONE/FAX: 85. 3347.03.79. CEP 62760.000 - CNPJ No 06.580.112/0001-45. BATURITÉ - CEARÁ - BRASIL. 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo de 15 (quinze) dias. PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL N°: 001.05.02.2021 TIPO: 
Usucapião Extrajudicial REQUERENTE: Sr. JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE e sua mulher, a Sra CINTIA FURTADO 
RIBEIRO DA SILVA GOIANA. Imóvel: 1 (um) sítio, denominado Volta, sito na Rodovia Estadual CE - 356, localidade Coxo (Volta) 
Transcrição N° 7.627. O SERVIÇO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, DO ESTADO DO CEARA, por seu titular, 
ROBSON DE BRAGA CASTELO BRANCO, em cumprimento ao disposto no artigo 213, § 3o, da Lei N° 6.015/1973, FAZ SABER: a todos 
quanto o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este 2.º Oficio de Registro de Imóveis da Comar-
ca de Baturité, do Estado do Ceará, os termos do Procedimento de Reconhecimento de Usucapião em epígrafe, tendo como objetivo 
DO IMÓVEL Um imóvel sito na Rodovia Estadual CE-356 s/n, na localidade “Coxo” (Volta), situado na Zona Rural, no Município e 
Comarca de Baturité, Estado do Ceará, com perímetro de 809,78 metros e com área total de 22.417,94 m2, localizado no lado par 
do logradouro; distando 158,04 m para a estrada que da acesso a localidade “Coxo” (Volta) e Parque das Cachoeiras, partindo do 
ponto P05 no sentido OESTE/LESTE (POENTE/NASCENTE), cortada pelo Rio Aracoiaba, com várias benfeitorias, como: 01 Casa sede 
com área de 131.11 m2; 01 Casa de morador com área de 43.71 m2; 01 Chalé com área de 40.08 m2; 01 Casa de bonecas com área 
de 4.45 m2; 01 Canil com área de 16.69 m2; 01 Deck com área de 29.68 m2; 01 Horta com área de 88.84 m2; Plantil de Café; 
Plantil de banana e Diversas fruteiras. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-01, de coordenadas N 9.523.932,45m e E 
510.206,18m; deste, segue confrontando ao Norte (Frente) com DER - RODOVIA ESTADUAL CE356, com os seguintes azimu-
tes e distâncias: 154°11’40” e 28,23 m até o vértice P-02, de coordenadas N 9.523.906,39m e E 510.217,58m; 158°21’00” e 
18,65 m até o vértice P-03, de coordenadas N 9.523.889,06m e E 510.224,46m; 162°17’50” e 22,67 m até o vértice P-04, de 
coordenadas N 9.523.867,46m e E 510.231,35m; 162°06’07” e 10,55 m até o vértice P-05, de coordenadas N 9.523.857,41m 
e E 510.234,60m; deste, segue confrontando ao Leste (Lado direito) e ao Sul (Fundos) com o terreno de propriedade do ES-
PÓLIO DE JOÃO DE HOLANDA LIMA representado por MARIA IRISMAR LIMA, com os seguintes azimutes e distâncias: 
215°42’52” e 5,65 m até o vértice P06, de coordenadas N 9.523.852,83m e E 510.231,30m; 192°11’02” e 37,64 m até o vértice 
P-07, de coordenadas N9.523.816,04m e E 510.223,36m; 227°51’46” e 54,62 m até o vértice P-08, de coordenadas N 
9.523.779,40m e E 510.182,86m; 174°34’02” e 19,27 m até o vértice P-09, de coordenadas N 9.523.760,21m e E 
510.184,68m; 247°31’26” e 31,55 m até o vértice P-10, de coordenadas N 9.523.748,15m e E 510.155,52m; 247°31’26” e 
31,55 m até o vértice P-11, de coordenadas N 9.523.736,09m e E 510.126,37m; 247°53’10” e 20,83 m até o vértice P-12, de 
coordenadas N 9.523.728,25m e E 510.107,07m; 246°49’27” e 10,33 m até o vértice P-13, de coordenadas N 9.523.724,18m 
e E 510.097,58m; 241°30’56” e 37,48 m até o vértice P-14, de coordenadas N 9.523.706,31m e E 510.064,64m; 211°31’20” e 
12,63 m até o vértice P-15, de coordenadas N 9.523.695,54m e E 510.058,03m; 211°31’20” e 2,76 m até o vértice P-16, de 
coordenadas N 9.523.693,19m e E 510.056,59m; 214°04’56” e 6,24 m até o vértice P-17, de coordenadas N 9.523.688,02m e 
E 510.053,09m; 236°29’14” e 1,60 m até o vértice P-18, de coordenadas N 9.523.687,14m e E 510.051,76m; 268°09’56” e 
8,99 m até o vértice P-19, de coordenadas N 9.523.686,85m e E 510.042,77m; 266°23’35” e 4,87 m até o vértice P-20, de 
coordenadas N 9.523.686,54m e E 510.037,90m; 268°11’02” e 4,02 m até o vértice P-21, de coordenadas N 9.523.686,41m e 
E 510.033,88m; 248°25’38” e 8,35 m até o vértice P-22, de coordenadas N 9.523.683,35m e E 510.026,12m; 251°49’52” e 
3,51 m até o vértice P-23, de coordenadas N 9.523.682,25m e E 510.022,79m; 249°30’16” e 4,52 m até o vértice P-24, de 
coordenadas N 9.523.680,67m e E 510.018,56m; 248°12’25” e 7,49 m até o vértice P-25, de coordenadas N 9.523.677,89m e 
E 510.011,60m; 253°25’18” e 16,18 m até o vértice P-26, de coordenadas N 9.523.673,27m e E 509.996,09m; 254°02’31” e 
7,03 m até o vértice P-27, de coordenadas N 9.523.671,34m e E 509.989,34m; 256°27’15” e 12,80 m até o vértice P-28, de 
coordenadas N 9.523.668,34m e E 509.976,89m; 258°12’03” e 6,32 m até o vértice P-29, de coordenadas N 9.523.667,05m e 
E 509.970,71m; ; deste, segue confrontando ao Oeste (Lado esquerdo) com terreno objeto da Transcrição no 10.701 do Cartório 
do 2º Ofício de Baturité de propriedade de ESPÓLIO DE GERALDO GOIANA DA SILVA representado por GERALDA LOPES GOIA-
NA, com os seguintes azimutes e distâncias: 1°45’18” e 7,09 m até o vértice P-30, de coordenadas N 9.523.674,14m e E 
509.970,93m; 2°58’22” e 15,78 m até o vértice P-31, de coordenadas N 9.523.689,90m e E 509.971,75m; ; deste, segue 
confrontando ao Norte (Frente) com o terreno objeto da Transcrição no 10.701 do Cartório do 2º Ofício de Baturité de propriedade 
de ESPÓLIO DE GERALDO GOIANA DA SILVA representado por GERALDA LOPES GOIANA, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 55°00’11” e 11,92 m até o vértice P-32, de coordenadas N 9.523.696,73m e E 509.981,51m; 53°19’50” e 16,73 m 
até o vértice P-33, de coordenadas N 9.523.706,72m e E 509.994,93m; 41°48’43” e 21,31 m até o vértice P34, de coordenadas 
N 9.523.722,60m e E 510.009,13m; 43°16’02” e 10,42 m até o vértice P-35, de coordenadas N 9.523.730,19m e E 
510.016,28m; 47°45’42” e 11,94 m até o vértice P-36, de coordenadas N 9.523.738,22m e E 510.025,12m; 78°43’29” e 12,39 
m até o vértice P-37, de coordenadas N 9.523.740,64m e E 510.037,27m; 59°25’45” e 1,73 m até o vértice P-38, de coordena-
das N 9.523.741,52m e E 510.038,75m; 63°03’28” e 2,88 m até o vértice P-39, de coordenadas N 9.523.742,82m e E 
510.041,32m; 69°09’23” e 30,62 m até o vértice P-40, de coordenadas N 9.523.753,72m e E 510.069,94m; 20°28’15” e 73,31 
m até o vértice P-41, de coordenadas N 9.523.822,40m e E 510.095,57m; 48°10’44” e 41,79 m até o vértice P-42, de coorde-
nadas N 9.523.850,26m e E 510.126,71m; 46°06’39” e 22,38 m até o vértice P-43, de coordenadas N 9.523.865,77m e E 
510.142,84m; 40°49’34” e 21,58 m até o vértice P-44, de coordenadas N 9.523.882,10m e E 510.156,95m; 27°16’30” e 16,48 
m até o vértice P-45, de coordenadas N 9.523.896,75m e E 510.164,50m; 48°38’17” e 47,57 m até o vértice P-46, de coorde-
nadas N 9.523.928,19m e E 510.200,20m; 54°32’11” e 7,34 m até o vértice P-01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir , de coordenadas N me E m, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 39°00’, fuso -24, tendo como datum o 
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M. Usucapião adminis-
trativa, conforme a Art. 216-A da lei no 6015/73 e Provimento no 03/2016 da CGJ-Ce. DECLARAÇÃO: Declaro para todos 
os fins e efeitos de direito que o levantamento topográfico respeitou as divisas consolidadas e o alinhamento do logradouro público, 
importando sujeitar-se ao que dispõe o § 14, do artigo 213, da LRP. Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiras os fatos 
constantes do memorial descritivo, responderá(ão) o(as) o(s) requerente(s) e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, 
independentemente das sanções disciplinares e penais. Baturité – Ceará, 27 de Novembro de 2020 (a) Prop.: José Alexandre Goiana 
Andrade (a) Resp. Téc.: Ricardo Marcio Medina de Lima CRT 02 CFT 32128665353 TRT BR20200868608. OBSERVAÇÃO: Sr. Geral-
do Goiana da Silva, brasileiro, CPF N° 003.270.423-20, que era representado por Sra. Geralda Lopes Goiana, brasileira, CPF N° 
296.698.713-87, agora, após o falecimento desta, ambos passaram a ser representados pela Sra. Maria Darci Goiana Souza, brasi-
leira, CPF N° 830.921.103-15, Cédula de Identidade RG N° 8902002000838, conforme termo de abertura de inventário do espólio de 
Geraldo Goiana da Silva e Geralda Lopes Goiana, Processo No 0003233-82.2008.8.06.0001 que tramita na 1° Vara de Sucessões da 
Comarca de Fortaleza/CE. É para CITAR desde já os possíveis, 
interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, bem com os 
conjugues dos mesmos, se casados forem, para impugnarem o 
Procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde 
logo, citados para todos os demais atos do procedimento, e 
advertidos de que não sendo impugnado, presumir-se-ão acei-
tos pelos mesmos como verdadeiros os fatos articulados pelos 
requerentes na inicial. E para que não alegue ignorância, man-
dou expedir este, que será publicado e afixado na forma do 
Provimento N° 08/2014-CGJ/CE. Dado e passado nesta cidade 
de Baturité, do Estado do Ceará, aos 18 (dezoito) de fevereiro 
de 2022 (dois mil e vinte e dois). Eu, Daiane Ellen Feitosa Mar-
tins, escrevente autorizada, a digitei, conferi e assino. E eu, 
Robson de Braga Castelo Branco, Titular do Serviço, a lavrei, 
diligenciei, a subscrevi, dou fé e assino, encerrando este ato. 
Bel. Robson de Braga Castelo Branco – TITULAR DO SERVIÇO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOAC - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
DO SERTÃO CENTRAL - CNPJ: 12.983.739/0001-40 – NIRE 23 4 000 15390. O Diretor Presidente da COOAC - 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SERTÃO CENTRAL, em cumprimento às disposições legais e estatutárias e 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os cooperados para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se 
no dia 04 de março de 2022, na Sede da COOAC – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SERTÃO CENTRAL de 
Quixeramobim/CE, situado na Rua14 de Agosto no. 435 - Bairro Centro – CEP: 63.800-000. A Assembléia ocorrerá 
em primeira convocação às 8:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar; 
às 9:00horas em segunda convocação com a presença de metade e mais um dos cooperados em condições de 
votar; e às 10:00 horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados em 
condições de votar. Para efeito de cálculo de quórum conta a cooperativa com 30 cooperados aptos a votar, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1– Prestação de contas da administração acompanhado do parecer 
do Conselho Fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial de 2021, Demonstrativo das sobras 
apuradas ou das perdas decorrentes dainsuficiência das contribuições para cobertura das despesas da cooperativa; 
2– Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a 
coberturadas despesas da Cooperativa do ano; 3–Plano de atividades da Cooperativa para o exercício de 2022; 
4–Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal; 5-Fixação do valor dos honorários, gratificações e 
cédula de presença dosmembros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 6–Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. 
Quixeramobim/CE, 21 de fevereiro de 2022. Francisco Carlos Eloy - Diretor Presidente.

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° 18155 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WESLEY DA SILVA FREITAS e KATHLEEN SAMPAIO VITOR;
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, 19/02/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75511 - DAVI FAÇANHA SANTANA e RAQUEL FELICIO DA SILVA; Edital 
n° 75512 - ABRAHÃO FERREIRA DE OLIVEIRA e ERICA RIARYA TAVEIRA DE SOUSA; 
Edital n° 75513 - ANTONIO FLAVIANO DA SILVA PEREIRA e DEZIANE ARAÚJO DA 
SILVA; Edital n° 75514 - WESLEY NASCIMENTO DOS SANTOS e TACIANE ALVES 
COSTA; Edital n° 75515 - JOSÉ FABIANO PACHECO PIRES e SULAMITA MENDES DA 
COSTA; Edital n° 75516 - LEVI GOMES DE ABREU e FRANCISCA FLAVIA FERREIRA 
CELESTINO; Edital n° 75517 - FRANCISCO MARCELO DA SILVA MENDES e VAL-
DERLENE BELARMINO ALVES; Edital n° 75518 - LUCAS MOURA CABRAL e RAFAELA 
SOUSA ANDRADE; Edital n° 75519 - TALLYS ROMEU DE OLIVEIRA SANTANA e ESTE-
FÂNIA MARIA DA COSTA QUEIROZ; Edital n° 75520 - CAIO CESAR DA SILVA COR-
REIA e IDELLUANE MENEZES CAMURÇA CARDOSO; Edital n° 75521 - RAIMUNDO 
NONATO SILVA e ADRIANA SOARES DOS SANTOS; Edital n° 75522 - BRENO LUÍS 
DE SOUSA TELES e FRANCISCA AURILENE LIMA DA SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 19/02/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

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

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

A intenção de consumo das famílias seguiu apresentan-
do tendência positiva em fevereiro, ao cresceu 0,4% neste 
mês, alcançando 77,6 pontos, o maior patamar desde maio 
de 2020 (81,7 pontos), diz a CNC. Na comparação anual, 
o aumento foi de 4,6%. Apesar de ter permanecido abaixo 
do nível de satisfação (100 pontos), algo que vem aconte-
cendo desde abril de 2015, o índice apontou resultado mais 
otimista do que o de fevereiro do ano passado, quando re-
gistrou 74,2 pontos. O consumo atual contou com o avanço 
mais significativo do mês, de 3,9%, e mais intenso do que o 
de janeiro (0,8%). Além disso, também avançou o percen-
tual de famílias que perceberam aumento do seu consumo 
desde abril de 2020, 16%. 

Nesse caminho, a renda atual também apresentou com-
portamento semelhante, com aumento de 2,1% e o maior 
percentual de famílias que perceberam uma melhora na sua 
renda desde junho do ano passado, 21,7%. A CNC avalia 
que os números apontam uma percepção mais positiva dos 
consumidores em relação à renda. “É possível observar uma 
evolução do poder de compra no curto prazo. O crescimen-
to do índice Consumo Atual dá sinais de um ambiente para 
compra mais estabilizado", avalia a entidade, em nota.

Melhora no consumo e tendência

Mais baixo. O valor da gasolina registrou queda de 0,51% nos postos do país esta semana, se-
gundo levantamento divulgado na sexta-feira (18) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). O litro do combustível foi de R$ 6,617 para R$ 6,583 nas bombas.

As empresas e instituições 
financeiras têm até o próximo 
dia 28 de fevereiro para enviar 
aos contribuintes os compro-
vantes de rendimentos refe-
rentes a 2021. Os documentos 
são usados para o preenchi-
mento da declaração do Im-
posto de Renda (IR) Pessoa 
Física 2022. O prazo de en-
trega está previsto para iniciar 
no próximo dia 2 de março.

A Receita Federal deverá 
divulgar nos próximos dias o 
calendário de entrega da de-
claração deste ano. Em regra, 
o prazo começa no primei-
ro dia útil de março e vai 
até o fim de abril. Em razão 
da pandemia de covid-19, 
o prazo final de entrega foi 
adiado nos últimos anos. A 
declaração pôde ser entre-
gue até 30 de junho em 2020 
e 31 de maio em 2021.

Em relação aos compro-
vantes de rendimentos, as 
empresas e as instituições 
financeiras podem mandar 
as informações por e-mail, 
divulgar links para serem 
baixados na internet ou fa-
zer a divulgação em apli-
cativos para dispositivos 
móveis. Os documentos de 
rendimento servem para a 
Receita Federal cruzar dados 
e verificar se o contribuinte 
preencheu informações er-
radas ou sonegou imposto.

Os documentos fornecidos 
devem conter os valores rece-
bidos pelos contribuintes re-
ferentes no ano anterior. Além 
disso, deve detalhar os valores 
descontados para a Previdên-
cia Social e o Imposto de Ren-
da recolhido na fonte. Con-
tribuições para a Previdência 
Complementar da empresa e 
aportes para o plano de saúde 
coletivo devem ser informa-
dos, caso existam.

Pela internet
Com relação aos aposenta-

dos e pensionistas do Institu-
to Nacional do Seguro Social 

(INSS), os comprovantes po-
dem ser adquiridos na inter-
net, na página Meu INSS  ou 
no aplicativo de mesmo nome 
disponível para os sistemas 
Android e iOS. O segurado 
deve digitar a mesma senha 
para consultar os demais ex-
tratos. Caso não tenha senha, 
basta seguir os passos infor-
mados pelo site.

Planos de saúde individu-
ais e fundos de pensão tam-
bém são obrigados a fornecer 
comprovantes. Os dados se-
rão usados para o contribuin-
te deduzir valores cobrados 
no Imposto de Renda. Os 

bancos e corretoras devem 
informar valores de todas as 
contas correntes e investi-
mentos. Caso o contribuinte 
tenha conta em mais de uma 
instituição, deve obter os 
comprovantes de todas elas.

Caso não receba os infor-
mes no prazo, o contribuinte 
deve procurar o setor de re-
cursos humanos da empresa 
ou o gerente da instituição 
financeira. Se o atraso per-
sistir, a Receita Federal pode 
ser acionada. Em caso de er-
ros ou de divergência de da-
dos, é necessário pedir novo 
documento corrigido.

FOTO MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

Aposentados e pensionistas do INSS podem pegar comprovantes na internet, no Meu INSS ou no aplicativo com o mesmo nome

Novo valor
Os MEIs têm até hoje 

para pagar o DAS (Do-
cumento de Arrecadação 
Simplificada). Dentre os 
valores que são pagos, 
estão a contribuição à 
Previdência, referente à ati-
vidade realizada pela em-
presa em janeiro, que deve 
ser recolhida com novo 
valor (R$ 60,60). O reajuste 
da contribuição ao INSS 
ocorre após o aumento do 
salário mínimo, que subiu 
de R$ 1.100, em 2021, 
para R$ 1.212, neste ano. 
Além dos R$ 60,60 para 
a Previdência Social, o 
MEI paga impostos de 
acordo com sua atividade.

Regularização
Termina dia 25 o prazo 

do Programa de Retomada 
Fiscal, que regulariza dé-
bitos de empresas e MEIs 
- com débitos inscritos 
na dívida ativa da União 
-, com descontos de até 
100% dos juros, multas e 
encargos legais, limitados 
a 70% do valor do débito. 
São diversas modalidades 
de negociação para perfis 
diferentes de empreen-
dedores em situação de 
dívida. Os mais de 160 
mil microempreendedo-
res individuais podem 
regularizar a dívida no 
portal Regularize (www.
regularize.pgfn.gov.br/).

Etanol recua
O preço do etanol hidra-

tado seguiu trajetória de 
queda semana passada, 
mas em ritmo menor, 
segundo a ANP. De acordo 
com a agência, o litro do 
etanol hidratado custava, 
em média, R$ 4,699 na 
semana entre 13 e 19 de 
fevereiro, com preço míni-
mo de R$ 3,850/litro e má-
ximo de R$ 7,699/litro. No 
mês, a queda acumulada 
é de 6,15%. Já a gasolina 
comum chegou a custar, 
na média, R$ 6,583 nas 
bombas (a quarta queda 
semanal consecutiva, de 
0,5%), puxada pelo eta-
nol anidro mais barato.

GNV dispara
Já o preço do GNV segue 

em alta em todo o País, 
com o preço do metro 
cúbico de R$ 4,695, em 
média – alta de 3,37%, e 
em um mês, de 4,64%. O 
mercado no entanto, ainda 
espera aumentos pela Pe-
trobras com a escalada das 
cotações internacionais 
do petróleo, influenciada, 
entre outros fatores, pela 
tensão entre Rússia e 
Ucrânia. A alta dos preços 
dos combustíveis é uma 
das principais fontes 
de preocupação para o 
consumidor e deve estar 
no centro da campanha 
presidencial de outubro.

Bancos não abrirão durante o Carnaval  
Em razão da covid-19, muitos estados e munícipios 
brasileiros revogaram, mais uma vez, seus pontos 
facultativos – entre eles o Ceará - e cancelaram suas 
festas e desfiles. Apesar disso, a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) informa que, em razão de 
resolução do Banco Central, o calendário de feriados 
bancários está mantido entre segunda e terça-feira 
de Carnaval (dias 28/2 a 1º/3, e que não haverá 
atendimento ao público nas agências. Já na quarta-
-feira de cinzas (2), o início do expediente será às 12 
horas, no horário local, com encerramento em horário 
normal de fechamento das agências.

INSS libera informe de rendimentos do IR 2022  
Aposentados, pen-
sionistas e demais 
segurados do INSS 
já podem consultar 
o informe de rendi-
mentos para fazer 
a declaração do IR 
2022. Deve prestar 

contas à Receita quem recebeu rendimentos tributá-
veis de mais de R$ 28.559,70 no ano de 2021, dentre 
outras regras. A consulta pode ser feita pelo site ou 
aplicativo no Meu INSS (que requer senha de acesso 
do sistema gov.br), ou no site extratoir.inss.gov.br – 
onde o segurado informa apenas o número do benefí-
cio, a data de nascimento, nome completo e CPF.

IR: comprovantes devem
ser enviados até dia o 28
Documentos devem conter os valores recebidos pelos contribuintes referentes 
no ano anterior, além de detalhar valores descontados para a Previdência

Prefeitura Municipal de Quixadá – Aviso de Licitação – O Pregoeiro da Comissão de Licita-
ções do município torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de 
Pregão Presencial nº 06.001/2022-PP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Contratação 
de serviço de licença de uso e manutenção de um sistema informatizado para gestão dos 
tributos municipais, incluindo os serviços de implantação, instalação, configuração, migração 
de dados, parametrização, customização e treinamento operacional dos usuários, mediante a 
execução das atividades e demais características e especificações técnicas, junto à Secretaria 
de Planejamento e Finanças de Quixadá-Ce. O recebimento e abertura dos envelopes será 
no dia 07/03/2022, às 09h, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Trav. José Jorge Matias, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30h às 11:30h e no 
site:www.tce.ce.gov.br. José Ivan de Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, Lady Diana Arruda 
Mota, Secretária, torna público o extrato da Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Ele-
trônico nº 10.002/2022-PERP: Ata Nº 10.002/2022-SRP - Valor global: R$43.396,00 - Contratada: 
Andreza de A. Pinto Costa, através de sua representante legal, a Sra. Andreza de Alacoque Pinto 
Costa. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de alimentação 
pronta.  Prazo de vigência: 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura. Data da assinatura 
da Ata de Registro de Preços: 16/02/2022.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção, torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 13.01/2022-TP, cujo objeto: 
Contratação de empresa para executar a reforma da Escola Municipal Francisco de Assis Marco-
lino, localizada no Conjunto Beta no município,  conforme planilhas, projetos e cronogramas em 
anexo, tipo menor preço por lote, com data de abertura marcada para o dia 09/03/2022, às 08:30h, 
na sala da comissão de licitação, situada na Rua Francisca Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar, 
Icó/CE. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Extrato de Julgamento de Recurso Administrativo - Fase de 
Habilitação Aviso de Abertura de Propostas - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
torna público o resultado do julgamento de recurso administrativo da fase de habilitação da Toma-
da de Preços Nº 07.003/2021-TP. Após análise do(s) recurso(s) administrativo(s) protocolado(s) 
pela(s) empresa(s) recorrente(s), dá análise do recurso estabelecido no instrumento convocatório, 
bem como no parecer técnico, julgo IMPROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa C 
S Serviços & Locações Ltda ME mantendo a decisão do resultado da habilitação. Portanto, fica 
marcado a data para abertura de propostas para o dia 24/02/2022 as 14h. Maiores Informações, na 
sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 – CEP 63.800-
000 – Quixeramobim/Ce no horário de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose 
Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de Suspensão Tomada de Preços Nº 2022.02.04.001-GM, 
por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a SUSPEN-
SÃO do Processo Administrativo n.º 2022.01.19.001-GM, que tem como objeto a prestação dos 
serviços de engenharia consultiva, assessoramento e elaboração dos projetos de engenharia por 
demanda, junto as unidades administrativas do município. Fica suspenso, a Tomada de Preços Nº 
2022.02.04.001-GM. O Termo de Suspensão encontra-se à disposição na sala de licitação. Artur 
Valle Pereira – Presidente da CPL.

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 
2022.02.08.003-SRP-SME  do tipo Menor Preço, cujo objeto:  Registro de preços visando futuras e 
eventuais aquisições de computadores, impressoras, roteadores e switches para atender as neces-
sidades da rede pública municipal de ensino junto à Secretaria de Educação, que do dia 21/02/2022 
a 09/03/2022 até às 08h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Docu-
mentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bII.org.br. A Abertura 
das Propostas acontecerá no dia 09/03/2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de 
Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do dia 09/03/2022 (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 Parambu - Secretaria de Saúde. Aviso de Publicação - O Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna públi-
co aos interessados que no dia 09/03/2022, às 09h, realizará licitação de Tomada de Preços Nº 
2022.02.21.001-SESA cujo objeto: Contratação de serviços especializados complementares de 
saúde, compreendendo os serviços de telemedicina diagnóstica na emissão de laudos médicos 
para exames de tomografia, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste 
processo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publi-
cação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: http://www.tce.
ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira. 

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Educação, 
Secretaria de Saúde, Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos. Contratada: Gola Polo Têxtil 
e Magazine Ltda-ME. Educação, valor global de R$ 120.848,56 (cento e vinte mil oitocentos e 
quarenta e oito reais e cinqüenta centavos) Saúde: valor global de R$ 81.982,80 (oitenta e um 
mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos). Urbanismo e Serviços Públicos: R$ 
36.996,00 (trinta e seis mil novecentos e noventa e seis reais). Objeto: Registro de preço visan-
do aquisição de fardamento e material esportivo destinado a atender as necessidades das unida-
des administrativas do município, conforme especificações em anexo. Procedimento Licitatório: 
Pregão Presencial Nº 2021.07.09.001-GM. Vigência dos Contratos: 31/12/2022 a contar da data 
de sua assinatura. Dotações Orçamentárias: 07.07.12.122.0402.2.017 17.17.10.302.1003.2.011 
01.24.01.15.452.340.2.206 Elemento de Despesa: 33.90.30.00/33.90.39.00. Assina pela Contra-
tante: Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas das Secretarias. Assina pela Contratada: 
Priscila Pereira Araujo. Data da Assinatura: 10/02/2022.

Prefeitura Municipal de Icó – Aviso de Anulação – O Ordenador de Despesas do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto - SAAE, torna público a ANULAÇÃO do Pregão Presencial Nº 21.001/2022 - 
PP, cujo objeto: Contratação de serviços de locação de sistemas de faturamento de contas de 
consumo, com fundamento no Art. 49, caput, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. O 
referido Termo de Anulação estará disponibilizado na Comissão de Licitação, no site da Prefeitura 
(https://ico.ce.gov.br/licitacao.php), no portal de licitações do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.
br/licitacoes/) e pelo e–mail: licita.ico@outlook.com. Informações no tel. (88) 99300.1896. Daniel 
Maciel de Melo Peixoto.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1002.01/2022 - A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/
CE torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto para cadastra-
mento de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO, tombado sob o nº 1002.01/2022, critério de julgamento menor preço por lote, 
que será realizado no dia 09 de março de 2022, às 9h30min, no portal: http://www.bbmnetlicita-
coes.com.br, com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente 
de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 
12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice 
Moreira de Oliveira - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1402.01/2022 - A Pregoeira da Prefeitura do Município de 
Baturité/CE, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto 
para cadastramento de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na 
modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 1402.01/2022, critério de julgamento 
menor preço, que será realizado no dia 10 de março de 2021, às 9h30min, no portal: http://www.
bbmnetlicitacoes.com.br, com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA 
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/
CE, no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.
ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE EDITAL DE CHA-
MADA PÚBLICA Nº 001/2022 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Baturité /CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, 
que estará realizando CHAMADA PÚBLICA para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM 
UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE, durante o período de março a dezembro de 2022, com fundamentação legal na 
Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, alterada pelas 
Resoluções nº 4, de 02 de abril de 2015, 6, de 08 de maio de 2020, 20, de 02 de dezembro de 
2020 e 21, de 16 de novembro de 2021. Os documentos deverão ser entregues até às 10h do dia 
18 de março de 2022, 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 - AVISO DE LICITAÇÃO - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 1602.01/2022 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do 
Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo 
dia 11 de março de 2022 às 9h30min, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, 
S/N, Centro, Baturité/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cri-
tério de julgamento menor preço global, tombado sob o nº 1602.01/2022, com o seguinte objeto: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E 
FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DOS EVENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede 
da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 8h às 12h e no site do Tribunal de Contas 
do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1702.01/2022 - A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/
CE torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto para cadastra-
mento de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO, tombado sob o nº 1702.01/2022, critério de julgamento menor preço por lote, que 
será realizado no dia 16 de março de 2022, às 9h30min, no portal: http://www.bbmnetlicitacoes.
com.br, com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, 
no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.

ND SPE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – 23.266.937/0001-09
Torna público que requereu A Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrá-
rio e Recursos Hídricos a LICENÇA PRÉVIA para empreendimento residencial mul-
tifamiliar, localizada na Estrada da Prainha – Porto das Dunas, Lagoa Seca, no 
Município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi 
determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licen-
ciamento ambiental na SEAMP.
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Derrota. Não foi neste sábado (19) que a seleção feminina de futebol quebrou a escrita diante da França. O escrete 
canarinho perdeu de virada por 2 a 1 para a seleção anfitriã, na segunda rodada do Torneio Internacional da França, 
na cidade de Caen, na Normandia. A competição amistosa vale de preparação para a Copa América, em julho.ESPORTES

FOTO LEONARDO MOREIRA 

Contra a vacina

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Veja o que disse Djokovic o tenista número um do 
mundo. São sou contra o uso da vacina mas sempre 
apoiei a liberdade de escolher o que você coloca em seu 
próprio corpo. Este princípio é mais importante que 
qualquer título para mim. Finalizou o grande astro. E 
você caro leitor, o que acha?

DUAS AUSÊNCIAS O ano que passou deixou nosso es-
porte órfão de dois nomes do maior prestígio nacional e interna-
cional. Aécio de Borba Vasconcelos e César Vieira. Aécio presidiu 
o futsal nacional com amor e competência. César Vieira foi o 
técnico da seleção brasileira campeã do mundo. Outros grandes 
nomes chamados por Deus mas cito os dois acima como os mais 
conehcidos. E por falar em Aécio de Borba, tive a honra no final 
de semana entregar esse trofeu que levou o seu nome e daqui 
meu abraço a todos seus familiares e em especial ao Armando 
Gondim, meu compadre e que patrocinou a taça Aécio de Borba. 
Bom dia dona Maví, bom dia Silvinha e bom dia Armando que 
quando mais jovem fez parte do famoso time do Sumov.

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

Com seus titulares de vol-
ta uma semana após o vice-
-campeonato mundial nos 
Emirados Árabes, o Palmeiras 
venceu o Santo André neste 
sábado (19), por 1 a 0, pela oi-
tava rodada do Campeonato 
Paulista. O gol no Allianz Par-
que foi marcado por Rapahel 
Veiga em cobrança de pênalti 
ainda no primeiro tempo e 
amplia a invencibilidade do 
time comandado por Abel 
Ferreira. Abel Ferreira testou 
uma variação do sistema de 
jogo do Palmeiras na falta de 
seu cobiçado centroavante. A 
função mais avançada e cen-

tralizada do ataque, especial-
mente sem bola, foi desempe-
nhada em muitos momentos 
pelo meia Raphael Veiga, com 
Rony pela esquerda e Dudu do 
lado direito do ataque. Atuesta 
e Jailson revezavam na arma-
ção, como se fosse a função de 
Veiga, o que também impunha 
um desafio estratégico ao San-
to André para saber como o 
Palmeiras se comportaria com 
posse de bola. O pênalti do 
primeiro gol, aliás, foi gerado 
numa jogada de Veiga dentro 
da área -demonstração de efi-
ciência da estratégia.

Para além do gol do Pal-

meiras, o primeiro tempo 
no Allianz Parque foi mar-
cado por muita movimen-
tação e boas chances de gol 
para os dois times. O Santo 
André criou as primeiras: 
aos oito minutos já teve um 
chutaço de fora da área de 
Giovany Bariani defendido 
por Weverton, que repetiu o 
bom desempenho em duas 
tentativas de Dudu Vieira. O 
Palmeiras reagiu com Rony, 
Danilo e principalmente Vei-
ga, logo depois do gol, numa 
finalização por cima do tra-
vessão. Eram dois times que-
rendo gol. O Santo André 

voltou desorganizado para 
o segundo tempo. Não con-
seguiu ficar com a posse de 
bola e se limitou a defender, 
o que fez o técnico Thiago 
Carpini mudar duas vezes 
antes dos 15 minutos. Abel 
Ferreira desmontou a forma-
ção pouco depois, com Rafael 
Navarro de centroavante na 
vaga de Danilo, reorganizan-
do o meio-campo. Os visitan-
tes tiveram uma boa chance 
aos 40, numa finalização de 
Bruno Xavier defendida em 
dois tempos por Weverton, e 
depois reclamaram de um su-
posto pênalti, mas ficou nisso.

Palmeiras vence Santo André por 1 a 0 pelo Campeonato Paulista

Dentro dos próprios do-
mínios, na Arena Castelão, o 
Fortaleza voltou a ganhar na 
fase de grupos da Copa Nor-
deste após uma sequência de 
três empates. O time coman-
dado pelo técnico argentino 
Pablo Vojvoda derrotou o 
Bahia por 3 a 1, na noite des-
te sábado (19). Com o triun-
fo, o time da capital cearense  
se isolou ainda mais na lide-
rança do Grupo A: soma 12 
pontos após seis rodadas. Já 
o Tricolor baiano estacionou 
na quarta posição do Grupo 
B com apenas sete pontos.

Os anfitriões confirma-
ram a força do mando de 
campo no primeiro tempo. 
Logo aos três minutos, Moi-
sés arrancou em contra-ata-
que e serviu a Silvio Romero. 
O atacante não desperdiçou 

e abriu o marcador para o 
Fortaleza. Aos 29, o cami-
sa 21, Moisés, novamente 
apareceu de forma decisiva, 

ampliando o placar em chute 
certeiro.

Na etapa final, o Bahia, 
comandado pelo treinador 

Guto Ferreira, voltou com 
outra disposição, após duas 
substituições. O jogo mal 
começou e o Tricolor dimi-
nuiu com o colombiano Ro-
dallega. O centroavante ba-
teu de primeira, superando 
o goleiro Max.

Apesar da pressão pelo 
empate, a equipe baiana 
acabou sofrendo o ter-
ceiro gol. Já nos acrésci-
mos, o argentino Valentin 
Depietri, de 21 anos, selou 
a vitória no Castelão por 3 
a 1. O clássico nordestino 
contou com a presença de 
15.798 torcedores, o equi-
valente a 30% da capacida-
de do Castelão. O limite da 
torcida no estádio foi esta-
belecido por decreto do go-
verno do Ceará, em razão 
da pandemia de covid-19. 

Com a vitória, Leão se isolou na liderança do grupo  A, com 12 pontos

Uma bomba
A notícia que mnais chamou a atenção do esporte no 

mundo foi a de que o tenista sérvio Novak Djokovic afir-
mou que pode abrir mão de torneios para não se vacinar. 
Ele tem presença assegurada nos torneios grand slams de 
Paris que é a Roland Garros e o Wimbledoy, em Londres.

Jardson
A matéria que publicamos na sexta-feira sobre a revolu-

ção porque vai passar o Náutico encontrou enorme reper-
cussão na sociedade e no esporte.

Loteria
O alto comando da Loteria dos Sonhos comemora a 

popularidade que este concurso de palpites vem recebendo 
do todo o Ceará. O respaldo da Loteria Estadual do Ceará 
ainda permite mais credibilidade ao mesmo.

Camilo
Nosso governador tem inúmeras qualidades mais uma eu 

admiro. Camilo gosta de ouvir. Agora mesmo quando ele 
entregou o novo uniforme que os policiais vão usar. Camilo 
antes de decidir sozinho, fez uma pesquisa entre os policiais 
para que eles escolhessem qual o melhor.

BEACH TENNYS Marcella salles campeã cearence de 
beach tenys com seu técnico Leonardo souza.

Fortaleza derrota Bahia por
3 a 1 pela Copa do Nordeste
Em partida disputada na Arena Castelão, a equipe de Juan Pablo 
Vojvoda derrotou o time baiano após uma sequência de três empates

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ - AVISO DE CREDENCIAMEN-
TO - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - A Secretária de Educação do Município de 
Choró – CE, torna público o Edital de CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 – Com prazo de abertura 
para entrega de documento de 15 (quinze) dias, a partir da publicação. Objeto: Constitui-se objeto 
do presente Edital o credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC) regularmente 
constituídas, para eventual celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO 
e ACORDO DE COOPERAÇÃO, através de Chamamento Público ou a Dispensa, para parcerias 
que tenha por objeto a execução de atividade de atendimento educacional aos alunos da Edu-
cação Infantil aos Anos Finais, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município 
de Choró/CE., conforme especificações do edital. informações: Av. Cel. João Paracampos, Nº 
1410 – Centro no horário de 09h às 17h e no site oficial do município através do link: https://www.
Choró.ce.gov.br. PEDRO PAULO VIDAL DE QUEIROZ – Secretário de Educação de Choró- CE. 
Choró /CE, 18 de Fevereiro de 2022.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE - AVISO DE CREDENCIA-
MENTO - Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público que realizará Credenciamento para Con-
tratação de organização social, sem fins lucrativos, para a execução de serviços complementares 
técnicos especializado em gerenciamento destinados à implementação da operacionalização dos 
serviços da Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora das Angústias e Unidades Básicas de Saúde 
do Município de Tarrafas/CE. A documentação deverá ser entregue na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação, de segunda a sexta-feira, nos horários de 08:00h às 12:00h, no período de 22 
de fevereiro de 2022 a 08 de março de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
na Sala da CPL na Rua São José nº 270 - Centro/Tarrafas/CE, maiores informações podem ser 
obtidas por intermédio do telefone (88) 3549.1020, 18 de fevereiro de 2022. Francisca Batista da 
Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO DE LICITAÇÃO – O 
Município de Tarrafas, torna público, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que 
fará realizar licitação, na modalidade Tomada de Preços, autuada sob o nº 2022.02.09.001F, cujo 
objeto é a Execução das de obras de pavimentação em pedra paralelepípedo com rejuntamento 
em trechos da Rua Projetada A - (S.D.O) localizada no Bairro José Rodrigues na Sede do Município 
de Tarrafas – CE, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Serviços Urbanos, Conforme o 
contrato Caixa Econômica Federal Nº 899876/2020MDR/CAIXA celebrado entre a Caixa Econômi-
ca Federal e o Município de Tarrafas - CE. Com data de abertura marcada para o dia 10 de março 
de 2022, às 08h, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua São José, Centro, 
Tarrafas-CE. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone (0XX88) 3549.1020. Tar-
rafas/CE, 18 de fevereiro de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - AVISO DE LI-
CITAÇÃO. PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N0 2102.01/22- PE OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PARA O ANO LETIVO DE 2022) DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICI-
PAL DE ENSINO DO MINICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, DE RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO TIPO: MENOR PREÇO. DA FORMA DE FORNECIMENTO: 
PARCELADO. O Pregoeiro da Prefeitura de Santana do Acaraú-CE, toma público para conheci-
mento dos licitantes e demais interessados, que do dia 22 de Fevereiro de 2022 a 04 de Março de 
2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Docu-
mentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A 
Abertura das Propostas acontecerá no dia 04 de Março de 2022, às 08h15m1n. (Horário de Brasília) 
e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 04 de março de 
2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para con-
sulta na Comissão de Licitação/Pregão, a Av. São João, 75, Centro - Santana do Acaraú - CE, no 
licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.
tcm.ce.gov.br/licitacoes. Santana do Acaraú/Ce, 21 de Fevereiro de 2022. Daniel Marcio Camilo do 
Nascimento Pregoeiro Municipal 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Mombaça – Aviso de Licitação – O Presidente da Co-
missão de Licitação da Prefeitura Municipal de Mombaça – CE, torna público o Edital de TOMADA 
DE PREÇOS Nº 001/2022AGRI-TP- SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 
RURAL, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDA-
DES PADRÃO DE ARMAZENAMENTO DE LEITE TIPO 02, NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, 
conforme projeto básico (anexo I). Abertura dia 09/03/2022, às 08:30h, na sala da CPL, na Rua 
Dona Anésia Castelo, 01, Centro, Mombaça – Ceará. Informações no endereço retromencionado, 
no horário de 08:00h às 12:00h. Mombaça - CE, 18 de fevereiro de 2022. FRANCISCO NEILDO DE 
OLIVEIRA VERAS - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Planejamento e Gestão 
- EXTRATO DO TERMO DE COMODATO Nº 2522.01-SEPLAG-COM. Objeto: Licenciamento 
de uso de software denominado S- CONSIG, de forma não onerosa, não exclusiva, via internet, 
de reserva de margem e controle de consignações, com desconto em folha de pagamento, e 
outras avenças destinado à secretaria de Planejamento e Gestão do Município de Itapipoca. 
Comodatária: Município de Itapipoca, CNPJ: 07.623.077/0001-67; Comodante: SAFE CONSIG 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.009.723/0001-48. Valor: 
Sem ônus para o Município de Itapipoca. Vigência do Contrato: 48 (quarenta e oito) meses. 
Data da assinatura do Termo de Comodato: 17 de fevereiro de 2022. Fundamento Legal: LEI 
Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002, Lei 8.666/93 e alteraçãões, Lei Nacional 10.280 de 
17 de dezembro de 2003, Decreto 8.690 de março de 2016. Signatários: pelo pela Comodante, 
Rodrigo Feitosa Portela, inscrito no CPF: 060.990.343-82, e pela Comodatária, George Dantas 
Paiva - Secretário de Planejamento e Gestão, inscrito no CPF: 023.401.873-97. Itapipoca/CE, 
18 de fevereiro de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Extrato das Ata de Registro de Preços 
N° 22.13.01/ARP-01, 22.13.01/ARP-02, 22.13.01/ARP-03, 22.13.01/ARP-04, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 22.13.01/PE. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
equipamentos diversos para execução da Proposta Nº 04578/2019 com objetivo de melhorar 
a gestão dos resíduos sólidos no Município de Itapipoca-CE. Assinatura da Ata: 10/02/2022. 
Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: SERVIÇOS 
DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA - CNPJ nº 35.959.058/0001-41, vencedora com o valor 
global estimado de R$ 115.430,00 (cento e quinze mil, quatrocentos e trinta reais). Assinatura 
da Ata: 16/02/2022. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e 
homologada: WERBENIA AMED DA SILVA ME - CNPJ nº 07.405.331/0001-50, vencedora com o 
valor global estimado de R$ 82.792,42 (oitenta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e 
quarenta e dois centavos), Assinatura da Ata: 10/02/2022. Vigência: 12 (doze) meses a contar 
da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CNPJ nº 
24.379.211/0001-45, vencedora com o valor global estimado de R$ 2.144,40 (dois mil, cento e 
quarenta e quatro reais e quarenta centavos), Assinatura da Ata: 10/02/2022. Vigência: 12 
(doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: ESFERA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - CNPJ nº 05.328.910/0001-11, vencedora com o valor global 
estimado de R$ 33.399,99 (trinta e três mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove 
centavos). As atas com os preços e demais especificações encontra–se disponibilizada para 
consulta no Governo Municipal de Itapipoca, setor de Licitações. José Wanrley Albuquerque Braga - 
Pregoeiro Oficial. Itapipoca/CE, 18 de fevereiro de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Tomada de 
Preços n° 22.23.06/TP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados 
que, no dia 10 de março de 2022, às 10h00min, estará abrindo licitação, na modalidade 
Tomada de Preços, n° 22.23.06/TP, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para 
Construção de uma Praça (Praça da Pec) no Bairro Flores na Sede Urbana no Município 
de Itapipoca/CE. O Edital completo poderá ser consultado pelo sítio  https://licitacoes.tce.
ce.gov.br/. Itapipoca/CE, 18 de fevereiro de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de 
Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9399-ISRAEL DE ARAUJO MESQUITA E MARIA GEZIANE DE SOUSA MARQUES
Nº9400-FRANCISCO WANDERSON HENRIQUE DA SILVA E RAMILIA CARNEIRO GONÇALVES
Nº9401-FRANCISCO LUAN CAMELO BORGES E ADRIELY DE SOUZA OLIVEIRA

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2022
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.

Fernanda Maria Alves Gomes
OFICIALA

ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE URUOCA - AVISO DE REVOGAÇÃO - A Prefeitura 
Municipal de Uruoca, torna público o presente Aviso de Revogação da Licitação TOMADA DE PREÇO 
n°. 0010911.2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COM INSTALAÇÃO DE 
LUMINARIAS DE 200W, IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO DT E RESTAURAÇÃO 
VISANDO A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
URUOCA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS 
PUBLICOS. Assim, por razões de conveniência e oportunidade e verificado que o interesse público 
poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada, incumbe ao órgão licitante revogar a licitação. 
Este ato se faz necessária, para melhor detalhamento do Projeto Básico. Com fundamento no Art. 
49 da Lei nº. 8.666/93, o presente certame encontra-se REVOGADO pela autoridade competente. 
Demais informações: pmulicitacao@hotmail.com. Uruoca-CE, 18 de fevereiro de 2022. ROBERTO 
DE SOUZA ALENCAR - Ordenador da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO NOROESTE. 
CRESOL NOROESTE RS/PE/CE (CNPJ: 02.663.426/0001-50 NIRE: 43400015582). 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL. O Presidente da Cooperativa de Crédito 
e Economia com Interação Solidária do Noroeste – Cresol Noroeste RS/PE/CE,  no uso das atribuições 
que lhe conferem os respectivos Estatutos Sociais, convocam os delegados da cooperativas,  para a 
realização de Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial, a ser realizada no dia 22 de abril 
de 2022, no Auditório da Cresol em Constantina, sito à Avenida Presidente Vargas nº 788, centro, em 
Constantina/RS e acompanhada a distância através do link: https://cresolnoroeste.assemblex.online/. A 
instalação da Assembleia será às 12:30 horas, em primeira convocação com a presença de 2/3 dos 
delegados da cooperativas, às 13:30, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos 
delegados da cooperativas e às 14:30 horas, em terceira convocação, com no mínimo 10 (dez) delegados 
da cooperativas, no Auditório da Cresol Noroeste RS/PE/CE, sito à Avenida Presidente Vargas nº788 em 
Constantina/RS, para tratar da seguinte ordem do dia: Em Regime de Assembleia Geral 
Extraordinária: 1 – Aprovar ou não a incorporação da Cresol Porto Xavier pela Cresol Noroeste RS/PE/
CE; 2 – Promover a indicação de membros da Comissão Mista; 3 - Autorizar a elaboração do Plano/
Relatório de Incorporação pela Comissão Mista para submeter a Assembleia Geral Extraordinária 
Conjunta; 4 - Estabelecer a data base da operação de Incorporação para fins de auditoria e levantamento 
patrimonial; 5 - Discussão sobre adesão à Política de Governança do Sistema Cresol Central Brasil. 
Observações: a) Para efeito de quórum legal a Cresol Noroeste RS/PE/CE, possui nesta data 87 (oitenta 
e sete) delegados. b) Em virtude das restrições de aglomeração de pessoas em razão das ações de 
contenção de contágio pelo  coronavírus, os/as associados/as devem, prioritariamente, participar e votar 
à distância através do link: https://cresolassembleiaconjunta.assemblex.online/ c) Para mais 
informações, o/a associado/a deverá entrar em contato com a Cresol Noroeste RS/PE/CE através do 
telefone 54 3363 8000 ou pelo e-mail: constantina@cresolcentral.coop.br. Para dúvidas técnicas sobre a 
plataforma, entrar em contato com o suporte Assemblex através do telefone: 48 3372 8910; d) A 
Assembleia semipresencial será realizada por meio de um sistema eletrônico com acesso via página web, 
com possibilidade de interação, participação e votação através do chat deste sistema eletrônico. 
Constantina/RS, 17 de Fevereiro de 2022. BRAULIO ZATTI -- Presidente -- Cresol Noroeste RS/PE/CE.

A MINERAÇÃO BOA VISTA LTDA. Torna público que REQUEREU à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO - LPI, para 
extração de Quartzito com Fins Ornamentais, Processo ANM N° 800.236/2021, situada 
nas localidades Fazendas Concebida /Canto Verde e Sítio Fartura, s/n, Zona Rural, no 
município de Granja, no Estado do Ceará. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS E ANIMAIS
NO ESTADO DO CEARÁ – SINDÓLEOS - CNPJ: 07.341.035/0001-33

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES - AVISO RESUMIDO
Pelo presente Aviso Resumido e Edital afixado em sua sede, faço saber que no dia 10 de abril de 
2022, no período de 14:00 às 18:00 horas, na sede desta entidade, na Avenida Barão de Studart, 
nº 1980, 1º andar, Edifício Beto Studart, Aldeota, nesta Capital, será realizada eleição para compo-
sição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto a Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará – FIEC, bem como de seus suplentes, devendo o registro de chapas ser 
apresentado à secretaria do sindicato no horário de 14:oo às 18:00, de 2ª a 6ª feira, no período de 
vinte dias a contar da data de publicação desse Aviso Resumido. Fortaleza-CE, 18 de fevereiro de 
2022. Airton Carneiro – Presidente
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12 Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022  O ESTADO                     

GERAL
A partir de hoje, o público poderá conferir a história inédita no Viva “Olhos de Retrós”. O pro-
grama, que foi ao ar originalmente em 1979 na TV Globo, é baseado na obra do “Sítio do Pica-
pau Amarelo”, de Monteiro Lobato. A atração será exibida de segunda a sexta, a partir de 10h30.

Dono de um dos princi-
pais portais de notícias 
sobre celebridades do 

país, o Em Off, o apresentador 
do “Balanço Geral Ceará”, Er-
lan Bastos, concedeu entrevista 
ao  Jornal O ESTADO sobre a 
carreira e os desafios na cober-
tura dos famosos. Erlan come-
çou seu trabalho na televisão na 
RedeTV Manaus e hoje sempre 
é lembrado como referência na 
comunicação, sendo destaque 
da audiência na TV Cidade, 
batendo a TV Verdes Mares, re-
transmissor a da Globo, muitas 
vezes. O Em Off dá reportagens 
exclusivas sobre os artistas, e 
outros jornalistas acabam sem-
pre citando Erlan Bastos em di-
versos veículos de imprensa. Na 
entrevista ele ainda fala sobre 
os sonhos já realizados, a pre-
ferência em continuar na tele-
visão em programa regional, a 
crise de audiência na TV aberta 
e  as reportagens de seu site que 
tiveram mais repercussão. 

O ESTADO | Você começou 
sua carreira de repórter na Re-
deTV de Manaus. Como surgiu 
seu interesse pelo jornalismo e 
por que você se especializou 
nos bastidores dos famosos?

ERLAN BASTOS | Comecei 
na RedeTV, mas na verdade era 
um programa de produção in-
dependente. Lá na RedeTV Ma-
naus eles não tinham produção 
própria, só vendiam horários na 
grade de programação. Tinha um 
programa chamado “Balanço do 
Dia” que estava precisando de re-
pórter. Sempre tive esse interesse, 
essa vontade de me comunicar e 
ser reconhecido pelo meu traba-
lho. Mas a minha atenção ali era 
voltada para o comunitário. Eu 
fui para o mundo das celebrida-
des meio que sem querer, queren-

do. O diretor da TV Meio Nor-
te, que foi outra emissora que 
eu trabalhei, disse que eu tinha 
uma cara muito “fofinha” para 
apresentar programa policial. 
Ele disse que tinha que ir para 
o entretenimento. Eu fui “força-
do” a cobrir famosos, e agradeço 
muito a ele por isso.

O E. | O Balanço Geral 
Ceará, é um dos campeões 
de audiência da TV Cidade, e 
acompanha o sucesso da atra-
ção em outros estados. Qual o 
diferencial do programa, além 
da “Hora da Venenosa”?

E. B. | O “Balanço Geral” é 
um sucesso de audiência, mas 
ao contrário do que todo mun-
do pensa, o nosso quadro aqui 
da “Hora da Venenosa” dura dez 
minutos. Muita gente imagina 
que a Venenosa é a grande apos-
ta, mas a verdade é que a parte 
policial é o grande sucesso. As 
pessoas gostam muito e foi uma 
surpresa para mim também. 
Quando cheguei aqui na TV Ci-
dade eu tive muito receio de ser 
rejeitado pelo público cearense. 
Mas fui abraçado por todos, ba-
temos a Globo alguns dias e isso 
me deixa feliz e muito honrado.

O E. | A TV aberta vem per-
dendo audiência ao longo dos 
anos para o YouTube, redes so-
ciais e canais de streaming. Você 
encara isso como uma “crise”? 
O que você acha que falta na TV 
para conquistar pessoas que di-
zem não assistir mais televisão, 
principalmente o público jovem?

E. B. | Eu trabalho com o You-
Tube e também com a televisão. 
O Erlan que está na TV não é o 
mesmo que está no YouTube. São 
duas maneiras de se comunicar 
diferentes. Os novos comunica-
dores devem saber transitar pelos 

dois veículos. Eu achei que as re-
des sociais crescem mas não tem 
uma coisa que a TV possui: credi-
bilidade. Quem achar que a tele-
visão está acabando, esta comple-
tamente louco, surtado. A TV está 
longe de acabar, é um hábito do 
brasileiro. A televisão está se re-
inventando, devido a essas novas 
tecnologias. As pessoas não acre-
ditam muito no que assistem na 
internet, mas acreditam na TV.

O E. | O Big Brother Brasil, 
A Fazenda e outros reality-sho-
ws são o grande foco de atenção 
dos telespectadores atualmente. 
O que tem achado dessa nova 
edição do BBB? E da contrata-
ção do Faustão pela Band? Para 
você, existe a chance da Globo 
perder a hegemonia de audiên-
cia nos próximos anos? 

E. B. | Eu achei ótima a contra-
tação do Faustão pela Band. Acho 
muito bom o Big Brother Brasil, A 
Fazenda, porque são programas 
que movimentam a Internet. O 
Faustão, que é um apresentador 
de carreira, indo para a Band, 

quebra um pouco aquele pensa-
mento que a Globo é intocável. 
A Record é a que mais ameaça 
a Globo, falando nessa liderança. 
O “Balanço Geral”, em todos os 
estados, consegue bater a Globo. 
É muito positivo ter essas opções 
para o público, para a emissora. 
O BBB é um produto de ouro da 
Globo, arrecada muito dinheiro. 
Não dá dinheiro só para a Globo, 
mas também para muitas pessoas 
da internet que fazem a cobertura 
do programa, que tem um fatura-
mento melhor nesse período.

O E. | O seu portal Em Off 
é um dos principais sites de 
informação sobre artistas do 
país, sendo referência para 
muitos profissionais da co-
municação. Cite alguns dos 
maiores furos jornalísticos 
que tiveram grande repercus-
são na sua carreira. Como a 
contratação da jornalista Fá-
bia Oliveira veio agregar no 
conteúdo do Em Off?

E. B. | Teve dois grandes furos: 
um foi do caso Felipe Prior, ex 

BBB (quando ele foi acusado de 
estuprar uma mulher), trouxemos 
no Em Off laudos, detalhes do 
processo, teve muita repercussão. 
Outro assunto que teve grande 
destaque foi uma carta do Gugu, 
que ele tinha feito um acordo com 
a Rose Miriam, que eu trouxe 
com exclusividade, e repercutiu 
no Fantástico da Rede Globo, 
acho que também foi um grande 
furo. A contratação da Fábia foi 
certa, uma jornalista que dis-
pensa comentários. É a maior 
jornalista que cobre celebridades 
do país. Nenhum outro jornalis-
ta dá tanta exclusiva quanto ela 
todos os dias. Ela não passa a 
mão na cabeça de ninguém, não 
é amiga de artista, dá a notícia 
doa a quem doer. Isso é muito di-
fícil nesse meio de jornalistas que 
largam a carreira e viram capa-
cho de famoso. Ela trouxe muita 
credibilidade ao portal Em Off.

O E. | Existe alguma infor-
mação sobre algum artista que 
você tenha se arrependido de 
noticiar? Qual a maior dificul-
dade na apuração das notícias 
enviadas por suas fontes? Já 
cometeu alguma gafe enorme e 
pediu desculpas? 

E. B. | Não tem nenhuma notí-
cia que eu tenha me arrependido 
de dar. Eu tenho notícias que eu 
me arrependo de não ter divulga-
do. A maior dificuldade na apu-
ração é quando envolve doença 
ou morte. Por exemplo, o Paulo 
Gustavo: ele estava internado por 
meses, e ele tem vários fãs que 
estavam apreensivos com o esta-
do de saúde dele, querendo saber 
como ele estava. Os famosos só 
postavam fotos em preto e branco 
dele, mas não falavam qual o real 
estado de saúde do Paulo. Tinha 
artista mentindo, dizendo que ele 
tinha melhorado. Essa cobertura, 

quando envolve saúde, é muito 
delicada. Eu resolvi dar todo o 
quadro do Paulo mas por respeito 
aos fãs, que estavam aflitos, com 
crise de ansiedade. Nunca pedi 
desculpas por alguma pauta erra-
da, não que eu lembre.

O E. | Além do Em Off e do 
Balanço Geral Ceará, tem algum 
outro projeto diferente para esse 
ano? Qual o maior sonho do 
jornalista Erlan Bastos? Pensa 
em ter um programa de TV com 
transmissão nacional ou prefere 
investir mais na Internet?

E. B. | O Em Off e o Balan-
ço Geral tomam conta da minha 
vida. Quando me perguntam qual 
meu maior sonho, digo que já rea-
lizei, que era ser apresentador do 
Balanço Geral. Mas Deus prepara 
surpresas em nossas vidas. Meu 
outro sonho era ter uma empresa, 
um site de comunicação, que tivesse 
repercussão, e eu também já realizei 
esse sonho. Então acho que os dois 
maiores sonhos da vida já realizei. 
Eu tinha um sonho de trabalhar em 
rede nacional, há uns 3 anos atrás, 
mas hoje não tenho mais essa pre-
tensão. Não tenho mais essa von-
tade, sendo muito sincero. Já recebi 
propostas, mas preferi ficar aqui 
no Ceará apresentando o Balan-
ço Geral e comandando a minha 
empresa. Para fazer um programa 
nacional tem que ser um projeto 
muito bem construído, muito bem 
firmado, muito seguro e que eu pos-
sa realmente opinar. Não quero fa-
zer qualquer coisa só pra dizer que 
estou em rede nacional. Os projetos 
são continuar investindo no portal, 
o Em Off, e no YouTube, que traz 
um grande retorno para nós.

Por Felipe Palhano

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Um pouco de muita gente

Galinha dos ovos de ouro 
quebrou literalmente na pa-
radisíaca Jericoacoara. Até 
pra se respirar o turista e o 
nativo são explorados.

Sujeira, descontrole da 
prefeitura, invasão de lagoas 
e inércia da administração, 
formam o quadrilátero de ex-
ploração daquele que foi um 
dos recantos mais admiráveis 
e cantados em versos e prosas 
no turismo internacional.

Urgem providências ou 
intervenção da secretaria 
estadual do Turismo.

Estão falando que o bondi-
nho de Ubajara será mesmo 
reinaugurado próximo dia 
24. Acontece que nem mesmo 
a população local acredita. 
Há 7 anos, desde 2015 que 
essa lenga-lenga não tem fim.

Fortaleza teve até começo 
deste ano a melhor coorde-
nadora de educação infantil 

da Secretaria Executiva da 
Regional 2. Carol Gomes.

Por isso, com justiça, rece-
beu o reconhecimento do seu 
grupo fidelissimo de assesso-
ras e servidoras.

Carol dirigiu com seriedade 
e dinamismo àquela coorde-
nadoria. E saiu de consciência 
tranquila do dever cumprido. 
Nesses  nove anos à frente da-
quela instituição, se entregou 
de corpo e alma. Difícil uma 
coordenadora igual.

Que mares bravios e violen-
tos levaram Nayara Brito? Qui-
xadá grita por sua presença.

Pioneira em modelagem, 
profissionais de eventos e 
selecionadissima equipe de 
recepcionistas a agridoce 
Gláucia Tavares celebra 
nesta segunda o seu aniver-
sário. E também no mesmo 
dia a pop star Anna Clara 
Bezerra. Parabéns!

O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) empossou 
a juíza Joriza Magalhães Pinheiro no cargo de desembargado-
ra, na tarde de sexta-feira (18). 

A solenidade híbrida, ocorrida na Escola Superior da 
Magistratura do Estado (Esmec) e transmitida pelo Canal 
do TJCE no Youtube, foi conduzida pela chefe do Poder 
Judiciário estadual, desembargadora Maria Nailde Pinhei-
ro Nogueira.

Além de autoridades dos Poderes Judiciário, Executivo 
e Legislativo, a solenidade de posse contou com a presença 
de familiares e amigos da desembargadora Joriza Magalhães 
Pinheiro.

Com alguns dos principais sucessos da música nacional 
no repertório, Felipe Amorim contabiliza atualmente 5 
canções no ranking da top 200 nacional do Spotify. 

O cantor, que já se destaca como um dos principais nomes 
da nova geração da música no país, apresenta números ex-
pressivos na plataforma de streaming, onde conta com mais 
de 5 milhões de ouvintes mensais. 

No ranking, as canções que ganharam destaque são 
os hits autorais “Putariazinha” e “Sem Sentimento”, com 
DG e Batidão Stronda e MC Danny; as participações nas 
músicas “Aquele Combo”, com Ávine Vinny e Xand Avião, 
e “Love Love + Eu”, com Mad Dogz, além do recém lançado 
single “Red de Maracujá”, com Kadu Martins.

ENTREVISTA

Na próxima quarta-feira (23), às 17h, o Itaú Cultural realiza o primeiro encontro virtual do ano do Roda de Leitura. Mediado e com consul-
toria da poeta Ana Estaregui e da professora de literatura Renata Pimentel, a retomada da programação quinzenal é dedicada a dois contos do 
romancista, contista, cronista e jornalista Lima Barreto: A Mulher do Anacleto e O caçador doméstico. Para participar, basta reservar o ingresso 
via Sympla: https://www.sympla.com.br/roda-de-leitura__1480341. Os contos são curtos e abordam temas caros ao autor e sua visão de 
mundo. A Mulher do Anacleto conta a história desta mulher, que, depois de morta, consegue se vingar do marido bêbado e viciado em jogo – 
motivos que a fizeram abandonar o lar e morrer em praça pública. E O caçador doméstico é sobre Simões, descendente de uma família famo-
sa, que um dia resolveu se mudar para o subúrbio. Ali treinava cães de caça e, para tal, fazia com que eles caçassem os frangos da vizinhança.

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

FOTO DIVULGAÇÃO

Karina Sampaio, Lúcia Pierre, Stelinha Frota Salles e Betinha 
Sampaio na varanda musical do Ideal

Rapidinhas

Usar uma linguagem mais simples, acessível e inclusiva 
aproxima o governo da população e garante o acesso às 

informações. Com base nisso, o ÍRIS | Laboratório de 
Inovação e Dados do Governo do Ceará, em cooperação 

com a Secult Ceará e parceria técnica da Associação Ceará 
Design, simplificou o primeiro edital no estado com aplicação 

de Linguagem Simples, Direito Visual e Design Editorial.
O Edital Ceará da Cidadania e Diversidade Cultural traz 
uma estrutura textual simples, dinâmica, distribuída em 

tópicos e, entre outros aspectos, com uso de cores e elementos 
que facilitam a identificação dos capítulos do documento. 
A abertura de um edital é, por si só, um movimento de 

inclusão, dando oportunidade aos mais diversos agentes 
artísticos. No entanto, a escrita muitas vezes inacessível 
diminui o alcance dessa importante ferramenta pública.
“A cidadania cultural é uma dimensão vital nas políticas 

públicas de cultura e parte da premissa da diversidade. Esses 
são eixos estratégicos nas políticas da Secult e isso se traduz 
em ações e investimentos que somam, ao todo, mais de R$ 

6,0 milhões. Trata-se, portanto, de um pensamento de gestão 
e posicionamento político do Ceará no cenário nacional, e 
foi nessa pegada que realizamos a parceria que resultou na 
democratização do acesso aos direitos culturais”, enfatiza 

Fabiano Piúba, secretário da Cultura do Ceará.

Curtinhas

Desafios na cobertura sobre famosos

E nos acontecimentos, vemos Liduina Melo, Fátima Duarte e 
Karina Sampaio
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