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O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um novo gesto à Polícia 
Rodoviária Federal, que aguarda reajuste neste ano, e pediu 
compreensão dos demais setores do funcionalismo público.. ÚLTIMAS8

Bolsonaro pede compreensão ao funcionalismo

Manifestantes pró-Rússia celebra o reconhecimento das repúblicas em Donetsk; tensão volta a crescer entre Putin e potências ocidentais

“Quem nós pudermos salvar na frente, a gente salva”, disse o presidente em discurso

A presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que o bloco europeu e os seus parceiros vão reagir depois da assinatura 
de reconhecimento de independência de duas áreas separatistas ucranianas, feita pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante transmissão ao vivo 

em rede nacional. Segundo ela, o reconhecimento dessas áreas configura uma violação flagrante ao direito internacional. INTERNACIONAL7

Presidente da Rússia deu um passo decisivo na rota de conflito com a Ucrânia e o Ocidente 
ao reconhecer as áreas autônomas resultantes da guerra civil no leste do vizinho

Putin reconhece repúblicas 
rebeldes na Ucrânia

ON-LINE www.oestadoce.com.br
ASSISTA AOS VÍDEOS
DA TV O ESTADO

twitter @oestadoce
facebook jornaloestado
instagram @oestadoonline

Vereadores voltam 
a discutir propostas 
ao Plano Diretor na 
Câmara Municipal

CIRO GOMES VOLTA 
AO 3º LUGAR, À 
FRENTE DE MORO

Os parlamentares da 
Comissão Especial forma-
da para analisar o Plano 
Diretor têm sua primeira 
reunião de 2022 nesta 
terça-feira. Na pauta, pro-
jetos dos vereadores que 
tentam modificar pontos 
da Carta Magna do muni-
cípio.  POLÍTICA3

O ex-governador Ciro Gomes (PDT) e o ex-juiz Sergio 
Moro (Podemos) empatam tecnicamente, com 
6,7% e 6,4% das intenções de voto. POLÍTICA4

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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5O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

Virada. Estão abertas, até 11 de março, as inscrições para grupos artísticos que desejem participar 
da Virada Cultural 2022. A 17ª edição do evento está programada para os dias 28 e 29 de maio. 
Nesses dias, diversos espaços públicos em todas as regiões da cidade são ocupados por 24 horas.NACIONAL

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, choveu 
258,6 milímetros em apenas 3 horas

FOTO AGÊNCIA BRASIL

Nossos heróis da FEB ajudaram a salvar o mundo”
Presidente Bolsonaro celebra e a participação da 

Força Expedicionária Brasileira na 2ª Guerra

O lucro de mais de R$100 bilhões da 
Petrobrás em 2021 debocha dos 
brasileiros e mostra como a petro-
leira aumentou além da conta os 

preços dos combustíveis durante o ano. A Pe-
trobras tem quase 40% das ações nas mãos de 
estrangeiros, atraídos pelo negócio do século: a 
empresa finge não ser estatal, mas se aproveita 
do monopólio na produção e comercialização, 
e usufrui do privilégio de fixar o preço, defini-
do por gerentes. É como tirar doce de criança, 
feijão da boca do povo.

Anúncio oficial
O lucro recorde e histórico de mais de R$100 

bilhões deve ser detalhado durante anúncio ao 
mercado, previsto para esta quarta-feira (24).

Apenas uma lorota
Quando questionado, o seu presidente, ge-

neral Silva e Luna, conta a lorota de que os lu-
cros siderais se devem à “maior eficiência”. 

Quem manda
Mandam da Petrobras de fato, nomeando 

gerentes que definem a política, acionistas 
privados brasileiros (10,52%) e estrangeiros 
(38,98%).

Tunga imexível
Enquanto a Petrobrás segue tungando o 

bolso brasileiro, o Congresso discute pro-
postas cosméticas para reduzir combustíveis 
em 50 centavos.

Mais simples
A proposta original da PEC que vai ser exa-

minada pela CCJ unifica nove tributos sob o IBS, 
Imposto sobre Bens e Serviços.

Complexo
O relator Roberto Rocha garante que a propos-

ta não aumenta impostos, mas depois de aprova-
da a PEC, precisa haver uma lei complementar.

Pedala, Pacheco
Pacheco aponta “calendário curto” próprio de 

ano eleitoral, mas o alerta serve à medida para ele 
mesmo, conhecido pela lentidão nas decisões.

É só aguardar
Único ladrão fisgado na Lava Jato ainda preso, 

o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral 

Lucro de R$100 bilhões debocha dos brasileiros

O PODER SEM PUDOR

Cezar Schirmer fazia campanha para ve-
reador de Santa Maria (RS) pelo velho MDB, 
contando com a solidariedade de vários 
amigos. Um deles, era um apoiante gordo, 
imensamente. Mas, bom orador, foi escalado 
para destacar as virtudes de Schirmer. Pegou 

o microfone e atacou com uma frase de 
efeito: “Os ricos estão cada vez mais ricos, os 
pobres cada vez mais pobres! O povo passa 
fome!” Mal acabara de pronunciar a frase, 
um provocador gritou: “Gordo desse jeito, 
até que te encostaste bem...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Barriga cheia

Reforma tributária volta a 
andar após quase 3 anos 
A inclusão da PEC 110/19, um dos 
mais importantes projetos da 
reforma tributária, na pauta desta 
quarta-feira (23) da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado, encerra um período 
de quase 32 meses de gaveta no 
Congresso. Está prevista para 
esta semana a leitura e apre-
sentação do relatório do sena-
dor Roberto Rocha (PSDB-MA) 
sobre a PEC, mas o presidente 
roda-presa do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), já avisou 
que há outros três projetos que 
“compõem” a reforma.

teve nova condenação, de 4 anos e 7 meses de ca-
deia. Nada que não possa ser anulado, como em 
muitos outros casos.

Combinem aí, rapazes
Os números dos institutos de pesquisa são tão 

díspares, a depender do nível de simpatia pelo 
ex-corrupto Lula ou de antipatia por Bolsonaro, 
que parecem terem sido feitas (ou manipuladas) 
em países diferentes.

Zelenskyy é o cara
Sujeito esperto que bota todo mundo no bolso 

é o roteirista e comediante Volodymyr Zelenskyy, 
presidente da Ucrânia que ficou popular como 
um Renato Aragão na TV. Ele propagou a histó-
ria da “invasão iminente”, conseguindo imobilizar 
a Rússia e atrair atenções e dinheiro do Ocidente.

Campanha nas ruas
Bolsonaristas ficaram indignados, nas redes 

sociais, com a presença do ministro Luis Roberto 
Barroso, do Supremo Tribunal Federal, no even-
to estudantil “Livrando-se de um presidente” em 
universidade do Texas.

Saída para o Senado
O prefeito de João Pessoa Cícero Lucena vai 

apoiar o ex-ministro de Dilma Aguinaldo Ribei-

ro (PP), que cansou de se consumir de ciúmes do 
protagonismo, na Câmara, do seu presidente, Ar-
thur Lira (PP-AL).

Trump de volta
Rede social lançada pelo ex-presidente Do-

nald Trump para rivalizar com o Twitter, a Truth 
Social foi lançada para iPhones nos Estados Uni-
dos, e se tornou o aplicativo social mais baixado 
do mundo, na App Store.

Coisa do passado
A presidenciável Simone Tebet (MDB-MS) 

defende o entendimento em torno da “terceira 
via”, mas avisou ontem que não aceita ser vice. 
“Dificuldades nos estados” devem impedir o 
acordo MDB-PSDB, diz. FHC, em 1998, foi o úl-
timo que conseguiu juntar os dois partidos.

Realidade africana
Na Nigéria, país com a população quase igual 

a brasileira, apenas 7% receberam uma dose de 
vacina contra a covid. A parcela dos nigerianos 
com duas doses no ciclo vacinal é de apenas 2,6%.

Pensando bem...
...a Petrobras explora o brasileiro, tirando-lhe 

dinheiro no bolso para fabricar o lucro de R$100 
bilhões e cochichando: “é para o seu bem”.

A Defesa Civil municipal 
voltou a acionar as sirenes em 
Petrópolis na tarde de ontem 
(21). A medida foi tomada 
diante da previsão de chuva 
moderada a forte nas próxi-
mas horas. Dos 18 dispositi-
vos localizados próximos a 
áreas de risco, 15 emitiram 
o alerta. Os moradores tam-
bém receberam comunicado 
por mensagem de celular e 
por aplicativos. “O órgão so-
licita que as pessoas das áreas 
de risco fiquem atentas às 
recomendações de mobiliza-
ção e necessidade de deslo-
camento para locais seguros, 
como os pontos de apoio, em 
situação de risco. Em caso de 
emergência, o telefone 199 
deve ser acionado”, informou 
a Defesa Civil em nota.

Os alertas têm sido cons-
tantes desde o temporal que 
caiu em Petrópolis na últi-
ma terça-feira (15), gerando 
enchentes e deslizamentos 
em diversos pontos da ci-
dade. Segundo o governo 
do Rio de Janeiro, foi a pior 
chuva na cidade desde 1932. 
De acordo com o Corpo de 
Bombeiros do Rio de Janeiro, 
choveu 258,6 milímetros em 
apenas 3 horas. De lá pra cá, 
as sirenes já foram acionadas 
diversas vezes. Há o receio 
de que novos deslizamentos 
ocorram com as precipita-
ções constantes.

Até o momento, há confir-
mação de 178 mortes. Segun-
do os dados atualizados, 110 
moradores estão desapare-
cidos e 847 desabrigados. O 
município designou 12 esco-
las para que essas pessoas se-
jam atendidas pela Secretaria 
de Assistência Social. Os nú-
meros já fazem da tragédia a 
maior da história da cidade. 
Uma outra catástrofe ocorri-
da devido às chuvas deixou 

171 mortos em 1988.
Mais cedo, a Federação das 

Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan) divulgou 
os resultados de um estudo 
onde estima uma perda de 
R$ 665 milhões no Produto 
Interno Bruto (PIB) de Pe-
trópolis após o temporal. Se-
gundo o levantamento, 65% 
das empresas da cidade fo-
ram diretamente impactadas 
e 85% não tiveram o funcio-
namento restabelecido.

Governo
Na última sexta-feira (18), 

o governador Cláudio Castro 
anunciou um investimento 
de R$ 150 milhões para obras 
emergenciais na cidade.  On-
tem. (21), anunciou a criação 
de um comitê para acom-
panhar as ações e despesas, 
de forma a garantir mais 
transparência às medidas 
adotadas. A estrutura será 
composta por representan-
tes das secretarias estaduais 
da Casa Civil, de Governo, 
de Planejamento e Gestão, 
além da Controladoria Ge-
ral do Estado (CGE-RJ) e da 
Procuradoria-Geral do Es-
tado (PGE). Integrantes do 
Ministério Público do Rio de 
Janeiro (MPRJ), do Tribunal 

de Contas do Estado (TCE-
-RJ) e da Defensoria Pública 
do Rio de Janeiro participarão 
como convidados. Castro tem 
defendido os investimentos 
feitos pelo seu governo nos 
últimos anos em obras de 
contenção de encostas e de 
melhoria do asfalto e em pro-
gramas habitacionais. O Por-
tal da Transparência do exe-
cutivo estadual mostra uma 
diferença significativa entre o 
orçamento previsto e o mon-
tante empenhado em 2021 na 
prevenção e resposta ao risco 
e recuperação de desastres. 
A dotação inicial era de R$ 
402,8 milhões. No entanto, 
apenas R$ 192,8 milhões fo-
ram empenhados, o que re-
presenta 47,8% do estimado.

Segundo Castro, ações 
preventivas são desenvolvi-
das pelo governo. “Não se re-
solve 40 anos em um ou dois 
anos”, disse na semana passa-
da. Ele reconheceu que a fal-
ta histórica de investimentos 
contribuiu para os estragos 
na cidade, mas também atri-
buiu a situação ao caráter ex-
cepcional da chuva.

Serviços
Para resolver problemas 

mais imediatos da população, 

serviços públicos recorrem a 
novas estruturas e dinâmicas 
de atendimento. O Departa-
mento de Trânsito do Rio de 
Janeiro (Detran-RJ) mon-
tou dois pontos, nos bairros 
Quitandinha e Alto da Serra, 
para emissão das carteiras de 
identidade e de habilitação 
aos moradores que perderam 
seus documentos.

A Polícia Civil também in-
formou que está com equipes 
espalhadas na cidade colhen-
do registros de pessoas de-
saparecidas. Para facilitar o 
acesso a informações oficiais 
por parte de familiares, foi 
lançado na semana passada 
o Portal de Desaparecidos. 
A entrega da ferramenta, que 
estava em desenvolvimen-
to há algum tempo e reúne 
ocorrências de todo o estado, 
foi antecipada diante da tra-
gédia em Petrópolis.

A concessionária dos ser-
viços de abastecimento hí-
drico, Águas do Imperador, 
informou ontem (21) que 
ainda está realizando aten-
dimento com uso de cami-
nhão-pipa em cinco bairros: 
Floresta, Estrada da Saudade, 
Parque São Vicente, Caxam-
bu e Pedras Brancas. Nas de-
mais áreas, a situação estaria 
normalizada, com exceção 
dos pontos onde houve desli-
zamentos. “Toda água distri-
buída atende rigorosamente 
aos padrões de qualidade e 
potabilidade”, assegura a con-
cessionária.

O calendário de vacinação 
contra a covid-19, suspenso 
desde o temporal, está sen-
do retomado. Sete postos de 
atendimento serão reabertos 
hoje (22) e a imunização iti-
nerante, voltada para crianças 
de 5 a 11 anos, já recomeçou 
ontem (21). (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

Estudo mostra 
desigualdade em 
casos de covid

Uma pesquisa realizada 
no Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança 
e do Adolescente Fernandes 
Figueira, da Fundação Os-
waldo Cruz (IFF/Fiocruz), 
mostrou que fatores ligados à 
desigualdade social influen-
ciaram a contaminação dos 
trabalhadores da unidade 
pelo SARS-CoV-2 entre 
junho e julho de 2020.

O vírus infectou mais os 
trabalhadores não brancos, 
os de menor escolaridade 
e renda e os que não tra-
balham diretamente na 
assistência em saúde, como 
recepcionistas, guardas 
e agentes de limpeza. A 
pesquisa analisou testes 
sorológicos realizados em 
1.154 trabalhadores, e os 
resultados foram publicados 
na revista científica Lancet 
Regional Health - Americas.

Anticorpos
O artigo relata que 30% 

dos trabalhadores do hospi-
tal tiveram anticorpos contra 
o vírus detectados em seus 
exames, percentual muito 
superior à taxa de conta-
minação da população em 
geral, que foi de 3% a 5%.

O percentual médio 
de 30%, porém, esconde 
disparidades, que apare-
cem quando os dados são 
cruzados com informações 
como cor da pele, escolari-
dade, renda, área de atuação 
e forma de locomoção. A 
pesquisa mostrou que 23,1% 
dos trabalhadores que se 
identificam como brancos 
tiveram resultado positivo 
no inquérito sorológico, en-
quanto entre os não brancos 
o percentual foi de 37,1%.

Os profissionais que 
atuam na assistência, como 
técnicos de enfermagem, en-
fermeiros e médicos tiveram 
um percentual de positivi-
dade de 25%, enquanto para 

os cargos administrativos, 
recepcionistas, seguranças 
e agentes de limpeza essa 
proporção chega a 40,4%. A 
maior taxa de contamina-
ção foi dos profissionais da 
limpeza, com 47,5%.

A Fiocruz aponta ainda 
que a forma de desloca-
mento da residência para 
o trabalho influenciou nos 
percentuais de contamina-
ção, já que os trabalhadores 
que usaram transporte cole-
tivo (trem, metrô e ônibus) 
tiveram resultados positivos 
com mais frequência do que 
aqueles que foram trabalhar 
caminhando, de carro, moto-
cicleta ou táxi. Em entre-
vista à Agência Fiocruz de 
Notícias, a primeira autora 
do artigo, a aluna de douto-
rado e fisioterapeuta do IFF/
Fiocruz, Roberta Fernandes 
Correia, destacou que a 
“desigualdade é o vírus mais 
letal do mundo”.

“Os achados deste traba-
lho não divergem da desigual 
contaminação da população 
brasileira e países afins, em 
especial os da América La-
tina. Apesar do IFF/Fiocruz 
ser uma instituição pública de 
vanguarda na atenção à saúde 
da população, também sofre 
inevitavelmente os reflexos da 
economia de seu país, o que 
afeta na contaminação pelo 
Sars-CoV-2 entre seus tra-
balhadores. É provável que a 
solidariedade seja o antídoto 
e precise urgentemente ser in-
corporada às políticas sociais, 
econômicas, de saúde, edu-
cação, ambientais e de afeto”. 
A orientadora da pesquisa, 
a professora e pesquisadora 
da Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca (Ensp/
Fiocruz) e do IFF/Fiocruz 
Elizabeth Artmann, ressalta 
que o estudo reforça o papel 
de determinantes sociais nas 
taxas de contaminação em 
trabalhadores da saúde.

Petrópolis: sirenes de alerta 
voltam a soar na cidade
 Dos 18 dispositivos localizados próximos a áreas de risco, 15 emitiram
o alerta; moradores também receberam comunicado por mensagem
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Para atender a 
demanda so-

mente dos bebês 
mais graves e 
que mais pre-

cisam da UTI, a 
média diária de 
leite necessário 
seria 1100 ml.

Os estoques estão reduzidos tanto para o leite pasteurizado, quanto para o leite materno cru

6

Nova areninha. Em parceria, Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza realizaram a entrega 
da areninha Santa Filomena, no bairro do Jangurussu. O investimento do equipamento foi de 
cerca de 1 milhão e 400 reais e será gerido pela prefeitura e pela Sejuv.CIDADES

Com toda a 
sua experiência 
de Conselheiro 
do TCE - Tribu-
nal de Contas do 
Estado do Ceará, 
Edilberto Pontes 
assume nesta ter-
ça-feira, 22 de Fe-
vereiro de 2022, 
a presidência 
do Instituto Rui 
Barbosa (IRB) 
em solenidade 
marcada para as 
16horas no TCU, 
Tribunal de Con-
tas da União, com 
sede em Brasília. 
Haverá transmis-
são através do ht-

tps://www.youtube.com/catch e do Site do  IRB: https://
irbcontas.org.br/. A entidade que o Dr. Edilberto Pontes 
(Foto) está assumindo é tida como a casa do conhecimen-
to dos Tribunais de Contas e existe há mais de 48 anos. 
Tem entre os seus objetivos a disseminação do conheci-
mento voltado aos servidores e a sociedade.

Atenção municípios do país

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022  O ESTADO                     

Trabalho conjunto
Para o novo presidente do Instituto Rui Barbosa, com 

atuação nacional e diretamente com os municípios é im-
portante a atuação conjunta com as demais entidades que 
representam o sistema dos Tribunais de Contas e com a 
sociedade. E revelou: "É fundamental termos essas entida-
des desenvolvendo seus papéis institucionais procurando 
evitar sobreposição de ações e se apoiando reciprocamen-
te. Essa união deve ser um norte constante na atuação das 
instituições".

Quem é ele
O conselheiro Edilberto Pontes, do TCE, agora pre-

sidente do IRB, Instituto Rui Barbosa é Doutor em De-
mocracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra; Doutor em Economia pela 
Universidade de Brasília; Bacharel e Mestre em Economia 
pela Universidade Federal do Ceará (UFC); Bacharel em 
Direito pela Universidade de Fortaleza.

E mais
Edilberto Pontes é Especialista em Políticas Públicas 

pela George Washington University. Autor de inúme-
ros artigos e de importantes livros, dentre eles, Curso 
de Finanças Públicas: uma abordagem contemporânea 
(finalista do Prêmio Jabuti 2016) e, recentemente, do livro 
Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis, Editora 
Fórum (em 2O21). Dr. Edilberto foi ainda Consultor 
Legislativo da Câmara dos Deputados, Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do IPEA e professor, dentre outras ins-
tituições, da Universidade de Brasília (UnB). Atualmente, 
é o Vice-Presidente reeleito do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará -TCE.

Cursos a distância
Por falar no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, 

lembremos que o TCE está oferecendo cursos a distância 
sobre gestão pública, a serem realizados nos meses de 
março e abril vindouros. Referidos cursos têm como abor-
dagens "Gestão de Riscos e Controle Interno". Vai coman-
dar os cursos o secretário de Tecnologia da Informação da 
Corte de Contas do Ceará Alexandre Silva e João Marcelo 
Magalhães, procurador do Banco Central.

Aposentadoria
Ao que se informa quatro desembargadores vão se apo-

sentar compulsoriamente, este ano, no TJCE, Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará. Entram no limite dos 75 anos, no 
caso, os magistrados Francisco Lincoln Araújo e Silva, Vera 
Lúcia Correia Lima, Francisco Gomes de Moura e Fran-
cisco de Assis Filgueira Mendes. Dessas, duas vagas serão 
para o Ministério Público Estadual indicar. São as vagas dos 
desembargadores Lincoln e Vera Lúcia. Estamos atentos.

Prioridades
Falando à imprensa do Ceará e de outros estados, 

o presidente do IRB destacou algumas das priorida-
des da nova gestão para o biênio 2022/2023." Nós 
iremos trabalhar para fortalecer os vínculos insti-
tucionais entre o IRB e os Tribunais de Contas, bem 
como disseminar e aprofundar o conhecimento nas 
principais áreas de atuação nas instituições, dentre 
as quais" parcerias público-privadas, licitações e 
contratos, avaliação em políticas públicas, sustenta-
bilidade, dentre outros temas da ordem do dia, além 
de ampliar os vínculos com os principais centros 
de pesquisa e de pensamento do país", enfatizou 
Edilberto Pontes no contato com os nossos espaços 
jornalísticos(Rádio, Jornal, Rede Facebook e Sistema 
Antonio Viana Online-www.avol.com.br).

  
Bora! Design: Ideias e prá-
ticas para uma cidade cria-
tiva, inclusiva e acolhedora
Data: 24/02 (quinta-feira)
Horário: 18h
Local: Sala 02 do Cine-
ma do Centro Dragão 
do Mar de Arte e Cultu-
ra - Praia de Iracema

Os efeitos nefastos da pan-
demia de covid-19 ainda es-
tão sendo sentidos na saúde, 
inclusive nas áreas que foram 
afetadas de forma indireta 
pelo vírus. No Hospital Geral 
Dr. Waldemar de Alcântara 
(HGWA), por exemplo, a si-
tuação dos estoques de leite 
humano, conhecido como 
“líquido de ouro”, fundamen-
tal para os primeiros meses de 
vida, é difícil. Fatores como a 
pandemia e a baixa adesão 
de mães doadoras causaram 
redução do estoque tanto de 
leite pasteurizado, quanto de 
leite materno cru. 

Na UTI neonatal e no 
berçário do hospital, encon-
tram-se 24 bebês que preci-
sam do alimento. Fernanda 
Fernandes, nutricionista do 
Centro de Tratamento In-
tensivo Pediátrico (Cetip), 
explica que a maior parte 
das doadoras são as mães 
que estão no hospital, po-
rém a cada onda de covid, 
estas acabam se ausentan-
do. “Também estamos sem 
nenhuma doadora externa, 
consideradas fundamen-
tais”, relata.

De acordo com informa-

ções do HGWA, o estoque 
atual não está suprindo as 
necessidades dos bebês in-
ternados e estes estão sendo 
alimentados pelas próprias 
mães duran-
te as visitas. 
Com o esto-
que compro-
metido, os 
outros bebês 
estão se ali-
m e n t a n d o 
por meio de 
fórmulas, que 
mesmo pre-
enchendo as 
necessidades 
básicas, não 
s u b s t i t u e m 
por completo 
o leite ma-
terno. “Seja o 
leite da própria mãe ou do-
ado, que a gente pasteuriza, 
ele é o que a gente chama de 
padrão ouro. É o leite que 
vai promover digestão, me-
lhor ganho de peso, melho-
ra a imunidade. Ele é consi-
derado a primeira vacina do 
bebê, em que ele recebe não 
só nutrientes, mas também 
anticorpos. Na fórmula, 
não temos todos esses be-

nefícios. A qualidade des-
sas fórmulas é indiscutível, 
porém, ainda é muito difícil 
chegar perto dos benefícios 
do leite materno“, detalha a 

nutricionista.
Para aten-

der a deman-
da somente 
dos bebês 
mais graves 
e que mais 
precisam da 
UTI, a média 
diária de lei-
te necessário 
seria 1100 ml. 
Porém, a ne-
cessidade to-
tal dos bebês 
do HGWA 
alcança em 
média 5 L de 

leite diários.De acordo com 
Fernanda Fernandes, o esto-
que de leite para doação está 
com níveis abaixo de 500 ml. 
“É muito importante que a 
gente tenha uma maior cap-
tação, tanto para que a gente 
promova uma alimentação 
adequada para esses bebês, 
quanto para que a gente 
possa promover incentivo 
geral e global do aleitamen-

to materno”, explica. 
A nutricionista afirma 

ainda, que apenas 2 ou 3 
mães estão tirando leite 
regularmente ou amamen-
tando diretamente os seus 
bebês. Por isso, o HGWA 
está incentivando a doação 
externa. As interessadas po-
dem ligar para o hospital no 
número (85) 3216-8325 e 
informar o desejo de reali-
zar a ação solidária. O leite 
será coletado em domicílio.

De acordo com Ana Pau-
la, que está com a filha, 
Maria Alice, internada no 
HGWA, a importância do 
leite é repassada pelos mé-
dicos a todo momento. “Se 
eu pudesse, tiraria o leite 
em todos os horários que 
ela precisasse, mas, ain-
da assim, consigo garantir 
umas três dietas. Eu vejo 
muito resultado”, afirma.

Para tornar-se doadora é 
necessário realizar um bre-
ve cadastro, estar saudável 
e ter exames de sorologia 
datando de, pelo menos, os 
últimos seis meses. Assim, 
os potes para a retirada do 
leite serão enviados para a 
casa da doadora.

FOTO  BRUNO BRANDÃO/GOVERNO DO CEARÁ

LEITE HUMANO

Bora! Design: ideias e práticas para 
uma cidade criativa e acolhedora

A Prefeitura de Fortale-
za, através do Gabinete da 
Vice-Prefeitura, realizará 
na quinta-feira (24/02), no 
cinema do Centro Dragão 
do Mar de Arte e Cultura, 
o primeiro “Bora! Design: 
Ideias e práticas para uma 
cidade criativa, inclusiva 
e acolhedora”. O encontro 
integra o conjunto de ações 
do Projeto Fortaleza Cidade 
Criativa, chancelado pela 
União das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco). O en-
contro Bora! Design é gra-
tuito para inscritos e será 
transmitido, ao vivo, pelo 
canal do YouTube Fortaleza 
Cidade Criativa.

“Temos o compromisso 
de estimular setores estra-
tégicos para o desenvolvi-
mento humano e econômi-
co da cidade. O design é um 

deles”, explica Élcio Batista, 
vice-prefeito de Fortaleza. 
Segundo ele, o Bora! Design 
será um canal de diálogo 
entre agentes de diversos 
setores criativos e o poder 
público para discutir e pla-
nejar ações que fortaleçam a 
economia da cultura e pro-
movam ações voltadas para 
o desenvolvimento susten-
tável e inclusivo de Forta-
leza.

A primeira edição do 
Bora! Design terá a partici-
pação da Associação Ceará 
Design e uma palestra da 
designer Ana Soter, com o 
tema “Afinal, de qual De-
sign estamos falando?”. Ana 
Soter realizou trabalhos em 
diversas áreas do design: 
gráfico, editorial, expositi-
vo e de sinalização nos seg-
mentos cultural, corporati-
vo, de moda e, em especial, 

na construção da imagem 
e da memória da cidade do 
Rio de Janeiro. A Soter De-
sign foi a também a agência 
do Comitê Olímpico Bra-
sileiro até 2008, desenvol-
vendo marcas para eventos 
e campanhas, sistemas de 
identidade e todo o material 
para a candidatura olímpica 
da cidade.

Na ocasião, será lançado 
ainda o vídeo institucional 
“Fortaleza Cidade Criativa”. 
A noite se encerra com uma 
apresentação artística da 
cantora Jeffa.

Fortaleza integra a Rede 
de Cidades Criativas da 
Unesco, desde 2019. O Bra-
sil conta, atualmente, com 
12 cidades criativas nas 
sete diferentes linguagens, 
sendo Fortaleza, Curitiba 
e Brasília cidades mun-
diais do Design. A Rede 

foi criada com o objetivo 
de promover a coopera-
ção internacional entre as 
cidades-membros para in-
vestir em ações de desen-
volvimento urbano susten-
tável, a inclusão social e a 
expressão cultural. Hoje, a 
rede conta com 295 cidades 
que assumem uma série de 
compromissos para o po-
der público gerenciar ações 
que estimulem os setores 
da economia da cultura.

Posto de coleta do HGWA 
incentiva a doação

Pandemia e baixa adesão de mães doadoras dificultou a
alimentação para 24 bebês em UTI Neonatal e no berçário
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INTERNACIONAL
Tailândia. A mineira Mary Hellen Coelho Silva, 22, está presa na Tailândia suspeita de tráfico 
internacional de drogas. Ela foi detida ao desembarcar no aeroporto de Bangkok, na última 
segunda-feira (14), depois de sair do Brasil pelo aeroporto de Curitiba, capital no Paraná.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

A presidente da Comissão 
da União Europeia, Ursula 
von der Leyen, anunciou nesta 
segunda-feira (21) que o blo-
co europeu e os seus parceiros 
vão reagir depois da assinatura 
de reconhecimento de inde-
pendência de duas áreas sepa-
ratistas ucranianas, feita pelo 
presidente da Rússia, Vladimir 
Putin, durante transmissão 
ao vivo em rede nacional. Se-
gundo ela, o reconhecimento 
dessas áreas configura uma 
violação flagrante ao direito 
internacional e dos acordos 
de Minsk I e Minsk II.

“O reconhecimento dos 
dois territórios separatistas 
em Ucrânia é uma violação 
flagrante do direito interna-
cional, da integridade territo-
rial da Ucrânia e dos acordos 
Minsk. A UE e os seus par-
ceiros reagirão com unidade, 
firmeza e determinação em 
solidariedade com a Ucrâ-
nia”, escreveu em seu perfil 
nas redes sociais.

Assinado em setembro de 

2014, seis meses depois de a 
Rússia ter anexado a penín-
sula ucraniana da Crimeia, 
Minsk I é um acordo de ces-
sar-fogo, em 12 pontos, que 
nunca chegou a ser respei-
tado. Já o acordo de Minsk 
II, firmado em fevereiro de 
2015, apresentou uma fórmu-
la projetada para reintegrar à 
Ucrânia as regiões separatis-
tas apoiadas pela Rússia, dan-
do a Moscou alguma voz na 
política ucraniana.

A reação da União Euro-
peia ocorreu minutos depois 
que Putin reconheceu a in-
dependência de duas regiões 
separatistas no leste da Ucrâ-
nia. A decisão, porém, não 
prevê anexá-las e adicioná-
-las formalmente a seu pró-
prio território.

Após um longo pronun-
ciamento, Putin assinou 
decretos reconhecendo a 
República Popular de Do-
netsk e a República Popular 
de Lugansk, e determinando 
“acordos de amizade e aju-

da mútua”. A cerimônia foi 
transmitida pela televisão 
estatal. O presidente russo 
também pediu à Ucrânia que 
cesse imediatamente as “ope-
rações militares” contra os 
separatistas pró-Rússia. Caso 
contrário, o país será respon-
sabilizado “por mais derra-
mamento de sangue”.

“Quanto àqueles que to-
maram o poder em Kiev e o 
mantém, exigimos que ces-
sem imediatamente as ope-
rações militares, caso contrá-
rio, toda a responsabilidade 
por mais derramamento de 
sangue recairá sobre a cons-
ciência do regime em terri-
tório ucraniano”, disse ele ao 
final do discurso.

Tensões
A Rússia tem mais de 190 

mil soldados, tanques e mís-
seis concentrados ao longo 
da fronteira ucraniana, mas 
nega a intenção de invadir 
o país vizinho. No entanto, 
o regime de Vladimir Pu-

tin reclama de uma even-
tual adesão de Kiev à Otan 
(Organização do Tratado do 
Atlântico Norte), aliança mi-
litar criada para fazer frente à 
extinta União Soviética.

Para Putin, a Otan é uma 
ameaça à segurança da Rús-
sia por sua expansão na re-
gião. Por isso, o presidente 
quer uma declaração formal 
de que a Ucrânia nunca vai se 
filiar à aliança.

Em contrapartida, os Es-
tados Unidos e países aliados 
do Ocidente (como o Reino 
Unido, França e a Alemanha) 
têm dito repetidas vezes que a 
Rússia pode invadir a Ucrânia 
“a qualquer momento” e ame-
açam o país com “sanções eco-
nômicas severas” e “resposta 
ágil”, caso a invasão ocorra.

Moscou, por sua vez, acusa 
os países ocidentais -em es-
pecial os Estados Unidos- de 
fazerem “histeria e alarmis-
mo” sobre um ataque russo à 
Ucrânia, o que, segundo eles, 
não estaria em seus planos.

O presidente ucrania-
no, Volodymyr Zelensky, 
disse que conversou com 
o presidente dos EUA, Joe 
Biden, sobre os eventos das 
últimas horas relacionados 
ao país e a Rússia. Nesta 
segunda-feira (21), o presi-
dente russo, Vladimir Putin, 
reconheceu a independência 
de duas regiões separatistas 
no leste da Ucrânia. Em uma 
publicação no Twitter após 
o discurso televisionado de 
Putin, Zelensky informou 
que convocou uma reunião 
do Conselho de Segurança e 
Defesa Nacional do país.

O presidente ucrania-
no disse, ainda, que uma 
reunião com o primeiro-
-ministro britânico, Boris 
Johnson, deve acontecer 
em breve. “Discutimos os 
eventos das últimas horas 
com @POTUS. Começamos 
a reunião do Conselho de 
Segurança e Defesa Nacio-
nal. Uma conversa com @
BorisJohnson também está 
planejada”, tuitou Zelensky.

Antes, Zelensky já havia 
falado, com urgência, com o 
presidente francês, Emma-
nuel Macron, e o chanceler 
da Alemanha, Olaf Scholz. 
Segundo o ucraniano, a liga-
ção foi feita após declarações 
feitas por Putin durante uma 
longa reunião do Conselho 
de Segurança da Rússia.

Regiões
O presidente russo, Vladi-

mir Putin, reconheceu nesta 
segunda-feira a independên-
cia de duas regiões separa-
tistas no leste da Ucrânia. A 
decisão, porém, não prevê 
anexá-las e adicioná-las 
formalmente a seu próprio 
território.

Após um longo pronun-
ciamento, Putin assinou 
decretos reconhecendo 
a República Popular de 
Donetsk e a República 
Popular de Lugansk, e 
determinando “acordos de 
amizade e ajuda mútua”. A 
cerimônia foi transmitida 
pela televisão estatal.

Tensão: presidente 
da Ucrânia fala 
com Joe Biden

UE vai reagir após Rússia 
reconhecer independência
União Europeia anunciou que vai reagir depois da assinatura de 
reconhecimento de independência de duas áreas separatistas ucranianas

ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE MERUOCA – A Comissão Permanente 
de Licitação, localizada na Rua São José, n° 51, Centro, Meruoca-Ce, torna público o EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2202.01/2022, cujo objeto é a CESSÃO DE USO DE SISTEMA 
DE GERENCIAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO 
LEGISLATIVA E SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SITE 
GOVERNAMENTAL, BEM COMO DE OUVIDORIA E DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC), 
PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE MERUOCA, que realizar-
se-á no dia 10.03.2022, às 09:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, 
no horário de expediente ao público das 08:00 as 12:00 horas e no sítio https://licitacoes.tce.
ce.gov.br/. Meruoca-Ce, 22 de fevereiro de 2022. Ednea Adelino do Nascimento – PCL.

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – Aviso de 
Licitação - Pregão Eletrônico Nº 06.09.03.2022. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, 
conservação, limpeza, com fornecimento de peças e mão de obra, em aparelhos de ar 
condicionados instalados nas dependências das unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio 
Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, de acordo com as especificações 
e quantitativos previstos no Quadro I, do Anexo I – Termo de Referência deste edital. Data e 
horário de Recebimento das Propostas: 00:00 hs 23/02/2022 (horário de Brasília) às 23:59 hs 
08/03/2022 (horário de Brasília). Data e site da sessão: 10:00 hs 09/03/2022 (horário de Brasília). 
www.bllcompras.org.br.  O Edital poderá ser adquirido no mesmo endereço ou através do Portal 
das Licitações no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou https://cpsmcrato.ce.gov.br/. Crato/CE, 
21/02/2022. Cícero Leosmar Parente Gomes – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/ CE – 
AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022 ÀS 
09:00 NOVE HORAS. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 2021.11.31.01TP. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E 
DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO. O 

AVISO DA ABERTURA ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE: WWW.TCE.CE.GOV.BR. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação e Homologação - 
Modalidade: Pregão Eletrônico/Registro de Preço Nº 1301.03.01/2022PERP. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de alimentação enteral para atender as 
necessidades das UBS, HMECA e pacientes judicializados que buscam atendimento junto a 
secretaria de saúde, Empresa Vencedora Lote Único Italo Cajado Chaves ME 
CNPJ:21.576.192/0001-59 com o valor Global R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); Adjudico 
e Homologo a Licitação na forma da Lei Nº 8.666/93 em 17 de Fevereiro de 2022. Dulce Viana 
Machado Ordenadora de Despesa da Secretaria de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 07 de março de 2022, às 08:30hs 
(Horário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão Eletrônico 
Nº 2022.02.16.01 - PERP, tipo menor preço/lote, tendo como objeto o Registro de Preços para 
futura e eventual contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
veículos pequenos da frota do Município de Jaguaruana-CE, no endereço eletrônico 
"www.bbmnetlicitacoes.com.br" acesso identificado no link – acesso público. Quaisquer 
informações adicionais poderão ser prestadas pela Pregoeira. Jaguaruana, 21 de fevereiro de 
2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente - SETMA a 
Licença Ambiental Única - LAU para construção de uma residência unifamiliar, localizado no 
Município de Jijoca de Jericoacoara, na Rua Projetada 01 s/n, do Loteamento Marçal de 
Sousa - Centro. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SETMA.

MILENA DAMASCENO CARNEIRO
CPF: 642.743.653-87

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no dia 07 de março de 2022, às 8:00h00min, no 
endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 006/2022.02, cujo objeto é o 
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás liquefeito de petróleo (GLP) em 
botijão de 13 kg, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Tururu 
– Ce. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico: https://www.tururu.ce.gov.br/licitacao 
e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceção, s/n – Centro. Tururu, 18 de 
fevereiro de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Retificação. O Presidente da CPL 
publica a retificação da publicação que circulou no dia 21 de fevereiro de 2022 nos jornais DOE e O 
Estado, referente ao Aviso de Licitação da Tomada de Preços 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. Onde lê-se: Rua Construtor Gonçalo Vidal, 
s/n leia-se: Rua Maria Glória da Conceição, s/n. Os demais termos permanecem sem qualquer 
alteração. Tururu – CE, 21 de fevereiro de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso - Convocação para Assinatura de 
Contrato. A Prefeitura Municipal de Tururu, através da Secretaria de Infraestrutura, convoca a 
empresa Itapajé Construções e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 10.933.035/0001-37, 
vencedora da Tomada de Preços nº 2021.12.16.01 para a assinatura de Contrato referente a 
contratação de empresa para execução dos serviços de construção de 02 (duas) praças públicas 
denominadas: Praça da Estação e Praça Alto da Paz, no Município de Tururu. Francisco 
Alexandre Lima Pinto – Secretário de Infraestrutura. Tururu – CE, 21 de fevereiro de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 
Prefeitura de Uruburetama torna público que no próximo dia 07 de março de 2022, às 9h30min, na 
Sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Farmacêutico José Rodrigues nº 1131 – Centro, estará 
realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 011/2022.02, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada na prestação dos serviços de provimento de acesso e conexão em link 
dedicado TCP IP, a rede mundial de computadores (Internet), incluindo instalação, suporte e 
manutenção dos equipamentos de internet junto a diversas Secretarias Municipais de 
Uruburetama. Maiores informações na sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site 
do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço: licitacoes.tce.ce.gov.br/. Uruburetama-
CE, 21 de fevereiro de 2022. Elinaldo Dutra – Pregoeiro.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
inclusão de DUTS, referente ao SPU Nº 01554042/2022 “Licença para coleta e transportes de 
resíduos de serviços de saúde, em todo Estado do Ceará”, localizado na Rua Pedro Gomes da 
Rocha nº 822 – Sala 01/ Quadra 003, Caucaia - Ceará. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.694.165/0001 - 88

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 07 de 
Março de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão Eletrônico, 
para Registro de Preços, menor preço, N° 016/22-PE-SEDUC, o edital poderá ser adquirido nos 
endereços: www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto:  Registro de Preços 
para futuras e eventuais aquisições de veículos de grande porte (tipo ônibus e ônibus executivo) 
usados, em bom estado de conservação, destinados ao atendimento das necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Ipueiras-CE. Telefone para contato/informações 
(88) 3685-1879, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 21 de 
Fevereiro de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. O Pregoeiro torna público o 1º Termo 
Aditivo ao Edital de Pregão Eletrônico N° SAS-PE001/22, cujo objeto é a aquisição de gêneros 
alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, 
Juventude e Empreendedorismo do Município de Itaiçaba/CE. Fica remarcada sessão para dia 
08/03/2022 às 09:00 horas, no site: www.bllcompras.com. As demais informações permanecem 
inalteradas. Itaiçaba/CE, 21.02.2022. Joeliton Oliveira Fulgênio - Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATI-
VA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DA IBIAPABA – COAPOI 
- CNPJ Nº 25.935.160/0001-53. O Diretor Presidente da COOPERATIVA AGRO-
PECUÁRIA DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DA IBIAPABA – COAPOI, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os senhores cooperados 
para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 12 de março de 2022, na sede da 
COAPOI, situada no Sítio Santos Reis, s/n - Zona Rural - São Benedito - Ceará. A Assem-
bleia Geral Ordinária ocorrerá obedecendo todos os requisitos do Mistério da Saúde, res-
pectivamente, em primeira convocação às 14:00h com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos cooperados; em segunda convocação às 15:00h com a presença de metade mais 
um dos cooperados; em terceira e última convocação às 16:00h com a presença de no 
mínimo 10 (dez) cooperados. Para efeito de cálculo de quórum conta a cooperativa com 
24 (vinte e quatro) cooperados em condição de votar. Em ASSEMBLEIA GERAL ORDI-
NÁRIA a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de contas, compreendendo Relatório 
de Gestão do ano de 2021, Balanço patrimonial de 2021, Demonstração do resultado 
apurado em 2021 e o parecer do Conselho Fiscal, Plano de Atividades da Cooperativa 
para 2022; 2 – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 3 – Eleição e 
posse dos componentes do Conselho Fiscal; 4 – Fixação dos honorários, gratificações e 
cédula de presença; 5 – Outros assuntos de caráter não deliberativo. São Benedito, CE, 
21 de fevereiro de 2022.  João Costa Gomes  -  Presidente.

TIM S.A.
Torna público que requereu à Superintendência de Meio ambiente de Quixeramobim – 
SUMAQ, a Licença de Operação – para a antena de transmissão – Estação de Rádio Base 
para telefonia móvel – localizada no Sítio Balanças, Vila de Santa Isabel, São Miguel, no 
município de Quixeramobim-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SUMAQ. 

TIM S.A.
Torna público que requereu à Superintendência de Meio ambiente de Quixeramobim – 
SUMAQ, a Licença de Operação – para a antena de transmissão – Estação de Rádio Base 
para telefonia móvel – localizada no Sítio Cangati, Nenelândia, no município de 
Quixeramobim-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SUMAQ. 

TIM S.A.
Torna público que requereu à Superintendência de Meio ambiente de Quixeramobim – 
SUMAQ, a Licença de Operação – para a antena de transmissão – Estação de Rádio Base 
para telefonia móvel – localizada na Fazenda São Francisco, Damião Carneiro, no 
município de Quixeramobim-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SUMAQ. 

IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A.
Torna público que recebeu da Superintendência de Meio ambiente de Quixeramobim – 
SUMAQ, a Licença Por Adesão e Compromisso – LAC – para instalação de Sistemas de 
comunicação – Estação de Rádio Base para telefonia móvel – localizada no Sítio 
Balanças, Vila de Santa Isabel, São Miguel, no município de Quixeramobim-CE. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SUMAQ. 

IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A.
Torna público que recebeu da Superintendência de Meio ambiente de Quixeramobim – 
SUMAQ, a Licença Por Adesão e Compromisso – LAC – para instalação de Sistemas de 
comunicação – Estação de Rádio Base para telefonia móvel – localizada no Sítio 
Cangati, Nenelândia, no município de Quixeramobim-CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da 
SUMAQ. 

IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A.
Torna público que recebeu da Superintendência de Meio ambiente de Quixeramobim – 
SUMAQ, a Licença Por Adesão e Compromisso – LAC – para instalação de Sistemas de 
comunicação – Estação de Rádio Base para telefonia móvel – localizada na Fazenda São 
Francisco, Damião Carneiro, no município de Quixeramobim-CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da 
SUMAQ. 

TIM S.A 
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente – SUPERMATA - a Licença 
Ambiental – para a instalação da antena de transmissão – Estação de Rádio Base para 
telefonia móvel – CES242 - localizada na Rodovia BR-020, Km 131, Fazenda São José, 
Distrito De Barra Nova, Vila Cachoeirinha Do Pai Senhor, no município de Tauá-CE. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento na secretaria de meio ambiente. 

TIM S.A.
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente – SUPERMATA - a Licença 
Ambiental – para a instalação da antena de transmissão – Estação de Rádio Base para 
telefonia móvel – CES203 - localizada na Estrada CE 187 Tauá e Santa Tereza, S/N – 
Distrito Santa Tereza – Tauá - Ceará – 63660-000, no município de Tauá/CE. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento na secretaria de meio ambiente. 

IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A.
 Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente – SUPERMATA - a Licença 
Única no 367/2021 – para a instalação da antena de transmissão – Estação de Rádio 
Base para telefonia móvel – CES242 - localizada na Rodovia BR-020, Km 131, Fazenda 
São José, Distrito De Barra Nova, Vila Cachoeirinha Do Pai Senhor, no município de 
Tauá-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento na secretaria de meio ambiente. 

IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A.
 Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente – SUPERMATA - a Licença 
Única no 351/2021 – para a instalação da antena de transmissão – Estação de Rádio 
Base para telefonia móvel – CES203 - localizada na Estrada CE-187, sentido Tauá a 
Santa Tereza, Santa Tereza, no município de Tauá-CE. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento na secretaria de 
meio ambiente. 

TIM S.A.
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente – SEMA - a Licença 
Ambiental, para a instalação de Sistemas de comunicação – Estação de rádio base – 
ERB CES057 - para telefonia móvel localizada na Rua da Rodagem, s/n – Distrito de 
Santo Antônio – Acopiara-Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento na secretaria de meio ambiente. 

TIM S.A.
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente – SEMA - a Licença 
Ambiental, para a instalação de Sistemas de comunicação – Estação de rádio base – 
ERB CES058 - para telefonia móvel localizada no Sitio Estrada Acopiara Roselândia – 
Acopiara-Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento na secretaria de meio ambiente. 

IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A.
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Simplificada Por 
Autodeclaração no 008AC/2022-SEMA, para a instalação de Sistemas de comunicação 
– Estação de rádio base – ERB 88010074-CES057 - para telefonia móvel localizada na 
Rua Da Rodagem, s/n – Distrito de Santo Antônio – Acopiara-Ce. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento na 
secretaria de meio ambiente. 

IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A.
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Simplificada Por 
Autodeclaração no 012AC/2022-SEMA, para a instalação de Sistemas de comunicação 
– Estação de rádio base – ERB 88010074-CES057 - para telefonia móvel localizada no 
Sitio Estrada Acopiara Roselândia – Acopiara-Ce. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento na secretaria de meio 
ambiente.
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ATENS UFC SEÇÃO SINDICAL
CNPJ - 10.368.547/0001-06

Rua Floriano Peixoto, 134 – Centro, Fortaleza – Ce, CEP 60.025-130
email: atensufc@gmail.com

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022

O Diretor Presidente da Associação de Técnicos de Nível Superior da Universidade Federal do Ceará Seção 
Sindical - ATENS/UFC S. Sind, no exercício de suas atribuições regimentais, convoca os filiados da Entidade, 
ativos e aposentados, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, por meio eletrônico, nos 
termos do Art. 5º da Lei 14.010 de 10 de junho de 2020, através de link a ser enviado no e-mail de cada 
filiado: link da reunião: https://meet.google.com/qxf-wzca-uic, no dia 24 de fevereiro de 2022 
(quinta-feira), a partir das 16 h, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA: 1) 
Informes; 2) Discussão e posicionamento da Atens/UFC S. Sind em relação à indicação de Greve Unificada 
do Serviço Público Federal, no dia 09 de março de 2022, como parte dos encaminhamentos da Campanha 
de Recomposição Salarial de 2022; 3) Outros assuntos de interesse geral dos filiados e da categoria. 
Somente terão direito a voz e voto os integrantes da categoria representada pelo ATENS Sindicato 
Nacional, devidamente registrados no sindicato. As deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes. 

Fortaleza-CE, 18 de fevereiro de 2022

WILSON FRANKLIN JUNIOR
Diretor Presidente da Atens/UFC S. Sind

CPF 362.612.543-20

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Concorrência Pública n° 21.23.09/CP. 
A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que a ABERTURA DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS das empresas Habilitadas na Licitação na Modalidade Concorrência 
Pública n° 21.23.09/CP, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA DE ACESSO À PRAIA DA BALEIA NO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA-CE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE, marcada para o dia 22 de fevereiro de 2022, 
às 10h00min, FICA ADIADA, com nova data de abertura para o dia 03 de março de 2022, às 
15h30min, em razão do volume de processo em análise por parte da comissão. Itapipoca/CE, 21 
de fevereiro de 2022. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - AVISO DE 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 21.23.10/TP. O Ordenador de 
Despesas da Secretaria de Infraestrutura, Sr. Antônio Vitor Nobre de Lima, inscrito no CPF nº 
006.045.043-65, no uso das atribuições legais, à vista do que consta no Processo Licitatório 
na modalidade Tomada de Preços 21.23.10/TP e com fundamento no inciso VI, do art. 43, da 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve: HOMOLOGAR o procedimento licitatório na 
modalidade Tomada de Preços nº 21.23.10/TP, tipo menor preço global, cujo objeto é a escolha da 
proposta mais vantajosa para a Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de Praça e 
Pavimentação de Acesso à Localidade de Lagoa da Mangabeira no Município de Itapipoca/
CE, mediante o regime empreitada por preço global, conforme especificações constantes no 
Edital e seus anexos e ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa CONTRUTORA 
IMPACTO COMERCIO SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 00.611.868/0001-28, 
com endereço na Rua Monsenhor Bruno, nº 1153, sala 415, bairro Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 
60115-190, pela proposta mais vantajosa com valor global de R$ 1.857.687,30 (hum milhão, 
oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta centavos). 
Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Pregão Eletrônico Nº 22.01.02/PE - 
Aviso de Licitação. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa especializada em fornecimento de material gráfico e visual diverso para atender 
as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Itapipoca. A Prefeitura 
Municipal de Itapipoca torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com o objeto acima descrito, na data e horários a seguir 
informados: Acolhimento das propostas e documentos de habilitação: até 09.03.2022, às 
8h30min; Abertura das propostas: 09.03.2022, às 09h00min; Sessão de disputa de preços: 
09.03.2022, às 09h30min. Todos os horários referem-se ao horário de Brasília/DF. O Edital 
poderá ser retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 21 de 
Fevereiro de 2022. Francisco Jerônimo do Nascimento, Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Planejamento e Gestão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Tomada de Preços n° 22.09.01/TP. A 
CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que, no dia 16 de março de 
2022, às 10h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de Preços, n° 22.09.01/TP, cujo 
objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de 01 (Um) Campo de Futebol na 
Rua José Pinto, Bairro Cacimbas no Município de Itapipoca/CE. O Edital completo poderá ser 
consultado pelo sítio  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Itapipoca/CE, 21 de fevereiro de 2022. Felipe 
Júlio Leite Farias, Ordenador de Despesas da Secretaria de Esporte e Juventude.

ESTADO DO CEARÁ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22.06.03/ARP; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.03/
PE. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Pessoa Jurídica para 
Fornecimento de Material Didático Suplementar em Conformidade com as Matrizes de Referências 
do SAEB, Alinhados A BNCC e as Competências Socioemocionais das Instituições Públicas que 
integram a Rede Municipal de Ensino de Itapipoca.  Empresa(s) adjudicada(s) e homologada(s): 
INOVE EDUCACIONAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 35.187.278/0001-02, vencedora dos 
Lotes por ela elencados com valor total/global estimado de R$ 13.646.072,00 (treze milhões, 
seiscentos e quarenta e seis mil, setenta e dois reais), Assinatura da Ata: 21.02.2022; Validade: 
12 meses, respectivamente. Itapipoca-CE, 21 de fevereiro de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa, 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica. 

ESTADO DO CEARÁ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - EXTRATO DE AVISO DE 
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.25.01/PE. OBJETO: Contratação de serviços 
especializados em tecnologia para locação de sistema de acesso remoto da Secretaria de 
Planejamento e Gestão do Município de Itapipoca. A Secretaria de Planejamento e Gestão, 
por meio do Pregoeiro Oficial do Município, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o objeto acima 
descrito, conforme segue: Acolhimento das propostas e documentos de habilitação: até o 
dia 08.03.2022, às 8:00 horas; Abertura das propostas:  08.03.2022, às 8h30 min; Sessão de 
disputa de preços: 08.03.2022, às 9h30min. O Edital poderá ser retirado nos sítios: www.tce.
ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 21 de fevereiro de 2022. Francisco Jerônimo do 
Nascimento, Ordenador de Despesas da Secretaria de Planejamento e Gestão.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº062/2021. O MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA, através da Presidente da Comissão de Processo 
Administrativo nº 062/2021 designada pela Portaria nº 1569/2021, VEM NOTIFICAR, os senhores 
e senhoras relacionados: José Gesilé Teixeira da Rocha Filho, Raimundo Euristênio Nunes 
Magalhães, Paulo Roberto Teixeira Praxedes, Jefferson da Costa Santos, Aleksandro Matos Félix, 
Cleilson Pacheco de Lima, Francisco Erivaldo Batista Matias, Gerlindo Gonçalves Ferreira, José 
Marciano Teixeira de Lavor, José Roberto de Sousa, José Teixeira dos Santos, Raimundo Crisanto 
Mota Paulo, Arisval Braz dos Santos, Denise Amantea Teles, Evando Alves de Paiva, Francisco 
Fernande do Nascimento, José Danubio Araújo Ferreira, José Teixeira dos Santos, Luiz Francisco 
do Nascimento Filho, Sidney Praciano Sampaio, Thiago Teixeira Rios Donato, Manoel dos Santos 
Nascimento, Antônio de Sousa, André Lima Oliveira, Francis Aleixo Paulino, Francisca Moura 
Pereira, Francisco Aécio Irineu Barbosa, Francisco Josiano Alves de Sousa, Francisco Roberto 
dos Santos Mariano, Gezilândio Silva da Rocha, João Marcelo Oliveira, José Edinardo Xavier dos 
Santos, José Haroldo Aguiar de Oliveira Filho, Marcelo Mota de Oliveira, Romário Barbosa de 
Holanda, Rosa Maria de Paula, Rafael Amantea Teles e Francisco Eurivandro Gomes Albuquerque, 
Patrick Régis Teixeira lima, Yasmin Costa Melo Praciano e José Iram Ferreira Mota Filho,da decisão 
que determinou a nulidade dos Contratos de concessão/permissão firmado com o Município para 
execução dos serviços de moto taxi(vagas de nº 465 ao nº 511) taxi transporte turismo (nº 003, 007, 
008, 009, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019, 020, 023, 024, 026, 028, 029, 030, 033, 034 e 038) e do 
serviço de taxi (vagas de nº 084, 089, 090 e 091, por vícios insanáveis que os tornaram ilegais, em 
razão da ausência de elementos constitutivos no procedimento formativo, (sujeito competente), e 
afronta aos princípios norteadores da administração pública. Ficam notificados que terão o prazo de 
10 (dez) dias para requerer a reconsideração da decisão, tendo em vista o exaurimento de recurso 
na esfera administrativa. (art.63, inciso II da Lei nº Lei nº 9.784/1999). Itapipoca, 21 de fevereiro de 
2022.Erialda Maria Ferreira do Monte - Presidente da Comissão.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 21.02.01/2022 – TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que no próximo dia 08 de 
março de 2022, às 09h, estará abrindo licitação na PREGÃO PRESENCIAL Nº 21.02.01/2022, cujo 
objeto é Prestação de Serviços no Fornecimento de Refeição Pronta (Tipo Quentinha) para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde do  Município de São João do Jaguaribe. O referido Edital 
poderá ser adquirido no endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta 
publicação. São João do Jaguaribe-CE, 21 de fevereiro de 2022. José Carlos Chaves Monteiro - 
Presidente da Comissão de Licitação.

JOSÉ GOMES DE FREITAS
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA a Licença 
Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para a construção de residência unifamiliar, 
localizada no Loteamento Terras Alphaville Ceará 3, lote 04, Quadra DA3, no município 
de Eusébio/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.
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ECONOMIA Valoes esquecidos. Mais de 100 milhões de pessoas físicas e empresas já fizeram consultas 
ao sistema que busca valores esquecidos em instituições financeiras em pouco mais de uma 
semana de funcionamento, informou o Banco Central (BC). (Agência Brasil)

Para 2024, o mercado elevou a projeção de inflação para 3,09%, ante os 3,04% projetados na semana passada

Pela sexta vez consecu-
tiva, o mercado financeiro 
aumentou a previsão de in-
flação para 2022. Segundo 
projeção do Boletim Focus, 
divulgado nessa segunda-fei-
ra (21) pelo Banco Central, o 
Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) deve 
fechar este ano em 5,56%. 
Há uma semana a projeção 
do mercado era de que a in-
flação terminasse o ano em 
5,5%. Há quatro semanas a 
previsão era de 5,15%.

Divulgado semanalmen-
te, o Boletim Focus reúne a 
projeção do mercado para 
os principais indicadores 
econômicos do país. Para 
2023, o mercado manteve a 
expectativa da semana pas-
sada em relação à evolução 
do IPCA. A projeção desta 
semana aponta uma inflação 
de 3,5%. Há quatro semanas, 
a projeção era de inflação 
de 3,4% no próximo ano. Já 
para 2024, o mercado elevou 
a projeção de inflação para 
3,09%, ante os 3,04% projeta-
dos na semana passada. 

Selic
Com relação à Selic, a taxa 

básica de juros, para 2022, 
na projeção divulgada nesta 
segunda-feira, 21, a deve en-
cerrar o ano em 12,25%, mais 
um aumento. Há quatro se-
manas, a projeção era de que 

os juros ficassem em 11,75%.
O Comitê de Política Mo-

netária (Copom) havia au-
mentado a taxa de juros de 
9,25% para 10,75% ao ano na 
primeira reunião no início 
desse mês. Na ocasião, o Co-
pom indicou que continuará a 
elevar os juros básicos até que 
a inflação esteja controlada no 
médio prazo. Para o fim de 
2023, a estimativa do merca-
do é de que a taxa básica caia 
para 8% ao ano. Já para 2024, 
a previsão é de Selic em 7,38% 
ao ano, ante os 7,25% da pro-
jeção da semana anterior. 

Na projeção dessa semana, 

o Focus também manteve a 
previsão do Produto Interno 
Bruto (PIB), com previsão de 
alta de 0,3% em 2022. Há qua-
tro semanas o mercado previa 
um crescimento da econo-
mia brasileira de 0,29%. Para 
2023, o Focus também regis-
trou a mesma expectativa 
de PIB da semana passada, 
de 1,5%. Há quatro semanas 
a previsão era de que o PIB 
crescesse 1,69%, em 2023. 
Para 2024, a projeção se man-
teve estável, ficando em 2%.

Dólar
Com relação à moeda 

norte-americana, a expec-
tativa do mercado para a 
cotação do dólar em 2022 
caiu novamente, ficando 
em R$ 5,50, frente os R$ 
5,58 da semana passada. 
Para 2023, no entanto, a 
previsão apontada pelo 
mercado também dimi-
nuiu, passando de R$ 5,45 
para R$ 5,36, e, para 2024, 
a estimativa para a cotação 
da moeda americana di-
minuiu ligeiramente pela 
terceira semana seguida, 
passando dos R$ 5,32 pro-
jetados na semana passa-
da, para R$ 5,30.

FOTO FOLHAPRESS

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Os preços do café moído dispararam no Brasil sob efeito 
do clima adverso. No acumulado de 12 meses até janeiro, a 
alta para o consumidor chegou a 56,87%, apontam dados do 
IPCA, o indicador oficial de inflação calculado pelo IBGE. 
Na visão de analistas e representantes do setor, a tendência 
é de o produto continuar em patamar elevado em 2022, em 
um contexto de demanda global firme e oferta impacta-
da pela seca e pelas geadas do ano passado no Brasil. Essa 
combinação de fatores vem pressionando as cotações da 
commodity. Enquanto os preços não dão sinais de trégua, o 
consumidor tenta encontrar alternativas para manter o café 
na mesa, incluindo a substituição de marcas e a busca por 
valores mais baixos no País. Um sabor cada dia mais ruim e 
ainda mais amargo de tragar.

Em janeiro, a inflação do café moído para o consumidor 
foi de 4,75% no Brasil, segundo o IPCA. Trata-se do 11º mês 
consecutivo de alta. Ou seja, o produto avança desde março 
de 2021, e já ultrapassa os R$ 8 em Fortaleza. Nesse perío-
do, a elevação acumulada chegou a 57,24%, diz o IBGE. Em 
2021, a cultura viveu ano de bienalidade negativa, o que na 
prática significa produção menor. O ciclo bienal é marcado 
pela alternância de um ano com grande florada (2020) segui-
do por outro com florada menos intensa (2021). Para com-
plicar a situação, houve perdas em razão da seca e das geadas 
em estados como Minas Gerais e São Paulo no ano passado, 
o que impacta as cotações. O Brasil é o maior produtor mun-
dial de café. Imagine se não fosse, quanto estaria custando?!

Café mais amargo e a contragosto

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

IR 2022
Os contribuintes obriga-

dos a entregar a declaração 
do Imposto de Renda de 
2022 devem reunir a docu-
mentação o quanto antes 
para não errar na hora de 
prestar contas à Receita 
Federal. Quem declara o IR 
sem pendências recebe a 
restituição antes. Por se tra-
tar de um ajuste anual com 
o fisco, o cidadão deve ter os 
comprovantes de todos os 
rendimentos e gastos no ano 
de 2021. Também é preciso 
ter os documentos que com-
provem ganhos e despesas 
dos dependentes que cons-
tarem na declaração.

IR 2022 II
Para o trabalhador 

assalariado, o aposentado 
do INSS e o autônomo que 
prestou serviços a empre-
sas em 2021, o principal 
comprovante de renda é 
o informe de rendimen-
tos, onde está todo o valor 
recebido no ano, o desconto 
previdenciário, se houver, 
e o IR retido na fonte. 
Empresas, bancos e demais 
instituições são obrigados a 
disponibilizar o informe até 
o dia 28 deste mês, sob pena 
de multa de R$ 41,43 por 
comprovante não disponível 
a funcionário ou empresa 
prestadora dos serviços.

Inflação
O mercado financeiro 

aumentou pela sexta vez 
consecutiva a previsão de 
inflação para 2022. Segun-
do projeção do Boletim 
Focus, do Banco Central, o 
Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) deve 
fechar este ano em 5,56%. 
Há uma semana a projeção 
do mercado era de que a in-
flação terminasse o ano em 
5,5%. Há quatro semanas a 
previsão era de 5,15%. Para 
2023, o mercado manteve 
a expectativa da semana 
passada em relação à evo-
lução do IPCA. A projeção 
desta semana aponta uma 
inflação de 3,5%.

Degola digital?
O encarecimento da Enel 

Ceará para provedores 
que precisam utilizar seus 
postes para cabeamento 
pode degolar provedores 
regionais, com a cobrança 
média de  R$ 70/poste, que 
pode subir de três a seis 
vezes o valor do ponto de 
fixação, a depender das 
condições contratuais de 
cada provedor. Vamos nós: 
O novo Código da Cidade, 
em vigor desde 2019, 
determina a substituição 
das redes aéreas por sub-
terrâneas em até 15 anos, 
incluindo energia. A Enel, 
pelo que parece, já quer 
dividir essa conta.

BC pergunta: “Quem quer dinheiro?”
Mais de 100 milhões de pessoas e empresas consul-
taram o site do SVR (Sistema Valores a Receber), do 
Banco Central, em busca de dinheiro esquecido em 
instituições financeiras em uma semana. O balanço 
considera as buscas feitas desde que o novo site foi 
ao ar, na noite de 13 de fevereiro, até a 0h de ontem. 
Dos 102,7 milhões de consultas a CPFs e CNPJs no 
SVR, mais de 100,1 milhões foram relacionadas a 
pessoas físicas. Destas, 21,8 milhões tinham valores 
a receber, enquanto 78,2 milhões não encontraram 
saldo, para a frustração de quem está apertado.

Rodoviárias: Sem Carnaval, viagens despencam
Com o cancelamento 

das festas de Carnaval do 
Estado e o funcionamento 
normal de algumas ativida-
des econômicas, a partir de 
recomendação do decreto 
estadual, entre os dias 25 
de fevereiro (sexta-feira) e 
2 de março (Quarta-feira 

de Cinzas), o volume de passageiros nas rodoviárias deve 
cair bastante sobre anos anteriores. A estimativa é de 22 mil 
embarques, 10% do habitual para período, segundo a Arce.

Mais alta: mercado projeta 
inflação de 5,56% em 2022
Com a inflação em alta, o mercado encontra apenas uma saída: 
aumentar a Selic, a taxa básica de juros, mais uma vez

Prefeitura Municipal de Quixadá – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna pú-
blico que às 09h do dia 09/03/2022, na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n 
– Campo Velho – Quixadá/CE, receberá propostas para a contratação de serviços de assessoria e 
consultoria técnica administrativa, de interesse de diversas Secretarias do município. Modalidade: 
Tomada de Preços nº 00.002/2022-TP. Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão 
ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publica-
ção deste Aviso, no horário de 08h às 12h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br, e no 
portal do município: www.quixada.ce.gov.br. Mirlla Maria Saldanha Lima.

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Secretário de Desenvolvimento  Urbano, Meio Ambiente e 
Serviços Públicos do Município, neste ato representada pelo Secretário/Ordenador de Despesas, o 
Sr. Pedro Teixeira Pequeno Neto, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO tudo o que 
consta nos autos do Processo Administrativo nº 07.002/2021-PERP, em especial a necessidade de 
sanar as falhas encontradas nas especificações técnicas, quantitativas e nos preços estimados nos 
itens que compõem a solicitação de despesas a qual gerou o presente certame, que tem por objeto 
Registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de materiais de cons-
trução, hidráulicos e elétricos, resolve REVOGAR o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico 
nº 07.002/2021-PERP, à luz do Art. 49, “caput”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores.

Prefeitura Municipal de Quixadá. A Secretaria de Educação, torna público o extrato dos Contratos 
resultantes do Pregão Eletrônico nº 00.005/2021-PERP: nº 00.005/2021-09SME – Valor Global: R$ 
405.861,00; nº 00.005/2021-10SDS – Valor Global: R$ 9.959,50; nº 00.005/2021-11SDS – Valor 
Global: R$ 1.206,00; nº 00.005/2021-12SME – Valor Global: R$45.386,50; nº 00.005/2021-13STCS 
– Valor Global: R$ 703,50. Contratada: Petrogás Logística Comercial GPL EIRELI, através de seu 
representante legal, o Sr. Marcelo José Vaz Tolentino.  Unidades Administrativas: Secretaria Muni-
cipal de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de Trân-
sito, Segurança e Serviços Públicos. Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GPL) de 13Kg, 
vasilhame de gás 13Kg para atender as necessidades das diversas Secretarias do município. Prazo 
de vigência: até 31/12/2022. Assinam pelas contratantes, Secretários: Verúzia Jardim de Queiroz, 
Izaura Gomes do Nascimento Oliveira, Armstrong Braga Ferreira. Data das assinaturas dos Contra-
tos: 13, 17, 18 e 26 de janeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá – Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário, torna público o extra-
to do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 2020.10.08.01SEDUMA, resultante da Tomada de Preços nº 
2020/010SEDUMA - Contratado: MK Serviços em Construção e Transporte Escolar EIRELI. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em construção civil, para executar projeto de Construção 
de 01 (uma) Praça na localidade de Lagoa da Pedra, Distrito de Cipó dos Anjos, conforme projeto 
básico. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o Prazo de Vigência por mais 12 meses 
e o Prazo de Execução por mais 06 meses, a partir de 08/10/2021. Data da assinatura: 05/10/2021.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Saúde Lady 
Diana Arruda Mota, Secretária, torna público o extrato do Contrato nº 10.013/2021-01SMS, resul-
tante do Pregão Eletrônico nº 10.013/2021-PERP. Objeto: Aquisição de equipamentos e material 
permanente para a informatização das Unidades de Saúde e a qualificação dos dados da Atenção 
Primária à Saúde, visando subsidiar a gestão dos serviços de saúde e na melhoria da clínica. 
Valor global do contrato: R$272.210,40. Contratada: DX Computadores, Ltda-EPP, através de seu 
representante legal, o Sr. João Renato Pereira Freire. Prazo de vigência: até 31/12/2022. Data da 
assinatura do Contrato: 08/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE. Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 2017.08.01.01SMS 
do Pregão Presencial nº PP2017/033SMS. Contratante e signatária: Secretaria Municipal de Saúde, 
Lady Diana Arruda Mota, Secretária. Contratada: XM Locação de Máquinas e Equipamentos EIRELI. 
Objeto: Contratação de serviços de locação de veículos. O prazo de vigência do Contrato Original 
será prorrogado pelo período de 03 (três) meses, a partir de 25/01/2022. Assinatura: 21/01/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro da torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 08/03/2021, às 09h, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico nº 14.16.02.01.22 - PERP, cujo objeto: Registro de preço para fu-
turas e eventuais aquisições de água adicionada de sais, cujo armazenamento e transporte são 
de responsabilidade da Secretaria de Educação, Ciências Tecnologia e Inovação, tudo conforme 
especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se 
na íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, 
Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br –“Acesso Identificado no link – acesso 
público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço 
citado, no horário de 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE – Extrato de Resultado da Análise e Julgamento da Habi-
litação. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado de julga-
mento de habilitação da Tomada de Preços Nº 2022.01.10.001-TP-INFR, do tipo Menor Preço, 
cujo objeto: Contratação de empresa especializada para construção de três praças de lazer nas 
localidades de Sítio de Lucas, Marina do Morro Branco e Boqueirão do Cesário no município. 
HABILITADAS as empresas: Monte Sião Empreendimentos Ltda, CNPJ nº 09.423.269/0001-
55; CMGCOM Construtora e Serviços Eireli-EPP, CNPJ nº 19.726.451/0001-39; Ecotec Cons-
truções e Serviços Eireli-ME, CNPJ nº 39.925.178/0001-89; Construtora Vipon Eireli, CNPJ 
nº 34.631.462/0001-29; LS Serviços de Construções Eireli-ME, CNPJ nº 21.541.555/0001-10; 
Polytec Engenharia Ltda, CNPJ nº 14.186.609/0001-01; Gabriel Wallace Moreira Arcanjo – ME, 
CNPJ nº 38.610.780/0001-64 e Prime Construções e Locação Eireli, CNPJ nº 19.967.758/0001-
21. Através do presente, a Comissão Permanente de Licitação divulga o resultado da fase de 
habilitação, e abre o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações, 
e coloca os autos a disposição dos interessados. Caso não haja interposição de recursos, os 
envelopes das propostas de preços serão abertos no dia 03/03/2022, às 09h, na sala da Comis-
são Permanente de Licitação. Adson Costa Chaves.

Câmara Municipal de Quixeramobim – O Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que no próximo dia 10/03/2021, às 10h, estará realizando licitação de Pregão Eletrônico 
Nº 19.001/2022 -PERP, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de 
peças e acessórios automotivos destinados a manutenção dos veículos que integram a frota da 
Câmara, o qual encontra-se disponível na integra da sede da Comissão de Licitação, situada na 
Rua Cônego Pinto de Mendonça, Nº 60, Centro, Quixeramobim-CE, das 08h às 12h, bem como 
no site: https://www.tce.ce.gov.br/licitacoes, e no site: www.bll.org.br - Tarcízio de Almeida Coelho.

ESTADO DO CEARÁ – CÃMARA MUNICIPAL DE QUIXERÉ PREGÃO PRESENCIAL Nº 
1802.01/22-PP – O(A) pregoeiro(a) torna público que no próximo dia 07 de março de 2022, 
às 09:00h, estará realizando PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto é aquisição de material 
de consumo destinado a suprir as necessidades do Poder Legislativo Municipal de 
Quixeré. Recebimento das propostas e habilitação. O Edital poderá ser adquirido pelos por-
tais: http://www.tce.ce.gov.br; Quixeré, 22 de FEVEREIRO de 2022. Cilene Belizário da Silva. 
O(A) Pregoeiro(a).

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM, Por intermédio do Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que, no dia 09 de março 2022 às 09 horas estará 
realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 007.004/2022-PE, Tipo menor pre-
ço por lote, para AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE UMIRIM/CE. Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico www.bllcompras.
com e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Umirim/CE, 21 de fevereiro de 2022. JOSÉ CARLOS VIEIRA 
DE MELO - Pregoeiro 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE REVOGAÇÃO – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.02.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Pre-
feitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna 
público a REVOGAÇÃO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.02.01/2022, cujo objeto versa 
sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Por razões 
de interesse público com fulcro no Art. 49, caput da Lei 8.666/93 e suas posteriores altera-
ções. Jaguaribe/CE, 21 de fevereiro de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente 
da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - AVISO DE LICITAÇAO - CHAMADA PÚBLICA N.º 
05.01/2022-CHP. A Prefeitura de Araripe vem realizar Chamada Pública n.º 05.01/2022-CHP, Pro-
cesso nº 05.01/2022-CHP paraaquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados 
a suprir as necessidades da secretaria de educação nas suas unidades da rede pública de ensino 
do Município de Araripe-CE. Os Grupos Formais, Informais e Fornecedores Individuais deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda de 23 de fevereiro de 2022 até o 14 
de março de 2022 das 08:00 às 17:00 horas, com Sessão de abertura no dia 15 de março de 2022 
às 08:10 Marcada para Av. José Loiola Alencar, 440, Centro, Araripe-CE, 21 de fevereiro de 2022. 
Aurélio Ribeiro da Silva Lira. Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação,Cultura e 
Tecnologia da Informação.Cláudio Ferreira dos SantosPresidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022-PPRP. A Comissão de Licitação do município de Araripe torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 02/2022-PPRP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a seleção da melhor proposta para 
registro de preço visando futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, destinados 
a atender as necessidades das diversas secretarias do município de Araripe-CE.O recebimento e 
abertura dos envelopes será no dia 07 de março de 2022, às 08:00h, maiores informações na sala 
da Comissão de Licitação, situada à Avenida José Loiola de Alencar n° 440, Centro, Araripe/CE, 
das 08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88) 99200-4123 e no site:www.tce.ce.gov.br, Araripe/CE.21 
de fevereiro de 2022 - José Feitoza de França – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO – AVISO 
DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL Nº 01/2022. A Sociedade 
Anônima de Água e Esgoto do Crato – SAAEC. Convoca seus acionistas para Assembleia Geral 
Ordinária que se realizará no dia 04 de março de 2022 na sede da SAAEC, com horário da primeira 
convocação às 14h00m e da segunda convocação às 14h30m, com a seguinte pauta: em primeira 
ordem da eleição da composição do Conselho de Administração, em segunda ordem da indicação 
da composição do Conselho Fiscal e em terceira ordem da ciência da eleição do representante do 
Conselho de Administração. Crato/CE, 21/02/2022. José Ailton de Sousa Brasil. Prefeito Municipal 
do Crato (Acionista Controlador). José Yarley de Brito Gonçalves. Presidente da SAAEC.

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS SANTA BÁRBARA – COPASB

CNPJ n.º 02.981.979/0001-51 - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

O Presidente da Cooperativa de Produção Agropecuária e Serviços Santa Bárbara – COPASB, em cumprimento das 

disposições estatutárias, pelos poderes que lhes são conferidos consoante art. 43 do Estatuto Social, CONVOCA os associados 

em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data somam 141 (cento e quarenta e um) para se reunirem em 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 12 DE MARÇO DE 2022 (sábado), no Projeto de Assentamento, 

Santa Bárbara, s/n, Sítios Novos, Caucaia, Estado do Ceará, às 07h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois 

terços) dos associados em condições de votar, ou em segunda convocação às 08h, com a presença de metade mais um dos 

associados em condições de votar, ou, ainda, em terceira e última convocação às 09h, com a presença de, no mínimo, 10 

(dez) associados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas dos órgãos 

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

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

sobras líquidas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência de contribuições para a cobertura das despesas da sociedade 

no exercício de 2021;III – Plano de atividades para o exercício 2022;IV - Eleição dos membros do Conselho Fiscal;V – 

Homologaçãoacerca de admissão e demissão de cooperados;VI – Assuntos diversos de interesse social, sem caráter 

deliberativo.Caucaia/CE, 22 de Fevereiro de 2022. 

RAIMUNDO NONATO BARBOSA DO NASCIMENTO - PRESIDENTE
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Bicampeonato. O ciclo olímpico para os Jogos de Paris (2024) começou bem para o atletismo brasileiro no 
Campeonato Sul-Americano Indoor, em Cochabamba (Bolívia), que terminou neste domingo (20). O país foi 
bicampeão com 159 pontos, seguido pela anfitriã Bolívia (106) e Venezuela (64). Foram 16 medalhas de ouro.ESPORTES

FOTO  LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Leandro Serpa               
Um homem sério e correto. Uma das reservas morais 

de nosso esporte. Bom dia Leandro.

Academia
Na revolução que acontece no Náutico existe a restau-

ração e modernização da academia alvi-verde. Ela é uma 
das mais bem equipadas e terá uma perfeita interação. 
O ginásio Meton Cesar, com parque aquático e os mais 
modernos equipamentos de ginástica e um bolo visual 
de nossa beira mar. Serão 40 metros de fachada total-
mente em esquadrias de vidro.

Major Bastos

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Procuro notícias do major Bastos e ninguém me diz 
nada. Francisco de Assis Fernandes Bastos é o nome deste 
militar do exército que teve uma passagem no esporte 
marcado pela correção e bons propósitos

CRIANÇA O Leão dia a dia aumenta sua torcida. Este é o re-
sultado de um marketing que elegeu a criança como sua bandeira.

CEL. AGINALDO Fico feliz em saber que a campanha do 
cel. Aginaldo para deputado federal vai muito bem obrigado. 
Ele é o cearense que comanda a Força Nacional de Segurança e 
aqui está com Licinio Correa e Carla Zambilli, ela sua esposa de 
deputada federal por São Paulo.

PESO Com a chancela do prof. Branco, realiza-se no dia 26 de mar-
ço na sede da federação de levantamentos básicos de pesos, sede esta 
na Avenida José Tavares 735, os campeonatos cearense e universitário 
de supino nas categorias SUB junior, junior e master. Informações e 
inscrições (85)98767.5195 / Pix: federacaofclbp2014@gmail.com

BRUNO Na coluna hoje mais 
uma vez foto do cearense Bruno 
Taffy que brilha no cenário nacio-
nal e internacional do futsal.

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

O Fluminense já está em 
Bogotá, na Colômbia, onde 
nesta terça-feira (22) enfren-
ta o Millonarios (COL) pelo 
jogo de ida da segunda fase 
da Copa Libertadores. E se 
por um lado a altitude de 
2.552 metros preocupa, por 
outro a comissão técnica vê 
pontos positivos no estádio 
El Campín, local da partida.

Na avaliação do staff tri-
color, o gramado é um dos 
pontos que chamaram a 
atenção positivamente, além 
de outras questões.

“A altitude nunca é agra-
dável. Também não vamos 
sair de lá achando que a al-
titude vai ser responsável 
por alguma coisa. Claro que 
tem influência, mas a equipe 
está fisicamente muito bem, 
tanto que hoje nós poupa-
mos praticamente todos. É 
um adversário de força que 
vai tentar conseguir uma 
vantagem no primeiro jogo. 
O campo é muito bom, a 
iluminação é muito boa. Já 
estudamos bastante, ontem 
e anteontem”, declarou o téc-
nico Abel Braga após a vi-
tória por 3 a 0 sobre o Volta 

Redonda pelo Campeonato 
Carioca.

O Fluminense embarcou 
para a cidade colombiana 
logo após a partida diante 
do Voltaço no estádio Lu-
so-Brasileiro (RJ). Na oca-
sião, os torcedores saíram 
do local e acompanharam a 
delegação até o aeroporto, 

que fica no mesmo bairro, 
na Ilha do Governador (RJ). 
Segundo Abel, os jogadores 
estão conscientes de que se 
trata de um jogo especial na 
temporada.

“Eles estão conscientes, 
não é o jogo do ano, é tão 
importante quanto qualquer 
outro, mas ele tem um sabor 

especial. É uma competição 
internacional, onde o Flumi-
nense vai fazer de tudo para 
passar essa primeira fase, 
depois a segunda. Mas o im-
portante é isso, o que vou fa-
lar é que é uma competição 
diferente, disputada de uma 
forma diferente, principal-
mente com arbitragem, em 
jogo fora de casa. Não tem 
grito, é duro, tem que jogar 
duro, encarar com seriedade 
total e absoluta”, disse o trei-
nador.

“Ontem eu fiz um treino 
tático e disse pra eles: ‘Se a 
estratégia não estiver cer-
ta, eu mudo. Mas o que não 
pode mudar é o objetivo’. O 
objetivo mais uma vez foi 
conquistado, esperamos ter-
ça-feira ter mais um bom re-
sultado”.

O jogo de volta acontece-
rá em 1º de março, em São 
Januário, casa do Vasco, já 
que o Maracanã passa por 
uma reforma em seu gra-
mado. No Campeonato Ca-
rioca, o Fluminense é líder 
isolado da Taça Guanabara e 
já está classificado antecipa-
damente para as semifinais.

Um dos desafios que plantel do clube brasileiro terá pela frente 
é a altitude de 2.552 metros no local da partida  

Sonhos
Continue acreditando 

na sorte. Insista, persista e 
não desista. A Loteria dos 
Sonhos é o caminho.

Inflação
O que eu ganho nunca 

aumenta e o que eu pago 
todo dia aumenta.

Paulino Rocha
A vinheta que anuncia-

va sua entrada no ar era 
segunda da segunda men-
sagem de Paulino Rocha: 
"torcida amiga, carinhosa-
mente, boa tarde".

Fluminense faz preparação para 
pegar Milionários na Libertadores
O time carioca já está atualmente em Bogotá, Colômbia, para disputar
o  jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores da América

FNT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA  
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente –  
SEMACE a Licença de Operação para o exercício de Atividades Odontológicas,  
localizada no município de Caucaia, na Rua Juaci Sampaio Pontes, n° 2088, 
Centro. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções  de Licenciamento da SEMACE.

FORTALECE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ 14.435.944/0001-04

Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Pacatuba -AMA-
PA a licença de Instalação 06/2018 para o seu empreendimento denominado Park Ma-
racanaú e Bouganville situado no lugar da Pavuna no Município da Pacatuba CE. Foi 
determinado assim o cumprimento das exigências contidas nas Normas e instruções de 
licenciamento da AMAPA.

RECICLAGEM O RAFAEL - 18.701.933/0001-71
Torna público que requereu à Secretaria de Agricultura, Pesca, Meio Ambiente e 
Defesa Civil a Licença Ambiental Única (LAU) para Reciclagem o Rafael, localizado 
no endereço Rua Joao Damasceno Fontenele, N: 3614. Bairro Rio novo. No município 
de Cascavel, Estado do Ceará, conforme resolução CONAMA n° 237/97. Foi deter-
minado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento 
ambiental na SAMPED.

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 Orna-
mentais, Processo ANM Nº 800.326/2021, situada nas localidades Fazendas Concebida/
Canto Verde e Sítio Fartura, s/n, Zona Rural, no município de Granja, no estado do Cea-
rá. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da SEMACE.

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS ELEIÇÕES
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES DE CONTROLE INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ - AACI

A Presidente da Associação dos Auditores de Controle Interno do Estado do Ceará - AACI, Isabelle Pinto 
Camarão Menezes, no uso de suas atribuições estatutárias, especialmente previstas no artigo 13, caput, 
e em atendimento ao Regimento Interno, art. 2°, inciso VII, PRORROGA AS ELEIÇÕES para o dia 28 de 
março de 2022, entre 08h00 e 17h00, na sede da CGE, para escolha dos membros da Diretoria Exe-
cutiva e do Conselho Fiscal da AACI, para o período de abr/2022 a mar/2024, a serem coordenadas e 
fiscalizadas pela COMISSÃO ELEITORAL, constituída pelas Auditoras de Controle Interno: Elayne Cristina 
Chaves Cavalcante (presidente), Valeria Ferreira Lima Leitão, Maria Nazaré Gonçalves Pinho, tendo como 
suplente a Auditora de Controle Interno Maria Ivanilza Fernandes de Castro.

Isabelle Pinto Camarão Menezes
Presidente da AACI

ÍTALO ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 007.974.934-84 torna público que requereu a Secretaria de 
Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e Recursos Hídricos a licença de instalação (LI), para cons-
trução de residência unifamiliar, localizada no Condomínio Terra Brasilis Aquiraz - Ce, na rua Alameda 
das Lavandas S/N, quadra 15, lote 12, coordenadas geográficas -3906271, -38387489, no município de 
Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução da CONOMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das 
exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na SEAMP.

RICARTE E COELHO CAMARÕES LTDA 
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Mudança de Titularidade do 
processo SPU nº 08287595/2021, referente à Regularização de licença de instalação e operação (LIO), Empreen-
dimento ou atividade sem qualquer Licenciamento ambiental para Criação de camarão em água doce (atividade de 
carcinicultura), no Município de Caucaia, Ceará, localizada na Rod. BR-020, S/N, Conjunto Metropolitano. Foi deter-
minado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

ROMULO ALEXANDRE SOARES - CPF:  416.923.143-00
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI para Construção uma Residência Unifamiliar, Rua Marimba, S/N, Lot Alphaville 
Fortaleza, Q-N2, LT-10/P LT-09, Cararu, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
do manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

MARIA CLAUDELY ALVES FROTA - CPF:  879.132.083-68
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de instalação 
– LP/LI para Construção uma Residência Unifamiliar, Rua Águas Belas, S/N, Lot Alphaville Ceara 01, 
Q-F2, LT-22, Cidade Alpha, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual 
de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 22/02/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

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

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES
N° 30642 DENILSON RUFINO DE CASTRO E FRANCY JOUSE LOPES FERREIRA
N° 30643 STEFANO AGUIAR DE MACÊDO FILHO E ANGELITA FREITAS DA SILVA NETA
N° 30644 RICARDO NÍKOLLAS DE ANDRADE CAVALCANTE E CAMILA BEATRIZ MARI-
NHO LAGE ROCHA
N° 30645 ANTONIO GABRIEL BARROS COSTA E ANTONIA JAMYLE ALVES DA SILVA

21 DE FEVEREIRO DE 2022 
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9402-PÂMELA PATRÍCIA SILVEIRA E LARISSA JULIENNY DE ARAUJO CORREIA
Nº9403-NYCOLAS RODRIGUÊS SOUSA E PAMELA DE OLIVEIRA CALADO
Nº9404-GABRIEL FERREIRA SILVA E GABRIELA DA SILVA MONTEIRO
Nº9405-FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS E MARIA DE FÁTIMA OTÁVIO CAVLACANTE
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO

Fortaleza-CE, 21 de fevereiro de 2022
Fernanda Maria Alves Gomes

Oficiala

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66557-THIAGO FÉRRER FREIRE E RENATA OLIVEIRA DE SOUSA
66558-ANDERSON LEANDRO PAIVA DA SILVA E LILIANA DOS SANTOS DE SOUSA
66559-EDSON DE OLIVEIRA SANTOS E ROSE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA
66560-JOÃO VICTOR DA SILVA SOUSA E ARIANE BORGES ARAUJO
66561-JOSÉ SOUZA BARRETO E ANTONIA SELMA DUARTE BORGES
66562-CLAILTON DOS SANTOS LIMA E RENATA VITOR DE LIMA
66563-ANTONIO DIEGO NASCIMENTO DA SILVA E FRANCISCA EDINETE MACIEL DO NASCIMENTO
66564-MANOEL PEREIRA DE PAIVA E CINTIA ASSUNÇÃO DE SOUZA
66565-RAFAEL ALVES DO NASCIMENTO E DARLLY ALVES OLIVEIRA
66566-FRANCISCO JOSÉ ALVES DA SILVA JUNIOR E MERILENE CALISTO DE SOUSA
66567-CARLOS ALBERTO BARBOSA JUNIOR E MARIA GILCIANE FELIX DE OLIVEIRA
66568-JOSE IRANILDO DE SOUSA BARBOSA E DALVALY FERNANDES DE FARIAS
66569-JOSÉ HERBET FERREIRA DA COSTA E FRANCISCA FRANCISCA CARLA DE LIMA ABREU DE SOUSA
66570-BRENO HIAGO SOUSA DE AGUIAR E KARENN DA SILVA PIRES
66571-SERGIO PEREIRA NASCIMENTO E ELIZANGELA PEREIRA DA CRUZ
66572-JOSIEL FREITAS DA SILVA E MICHELLE DE ARAÚJO MOTA
66573-LUCAS RODRIGUES DA SILVA E HIAYNE FERREIRA ROSA DE ANDRADE
66574-THIAGO SOARES GUIMARÃES E EUFRASINA CAMPELO BORGES MENDONÇA BARBOSA

Fortaleza, 21 de fevereiro de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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° 27377 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA e MATHEUS DE OLIVEIRA DA ILVA;
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, 21/02/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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° 18156 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JÚNIOR DE SOUZA SANTOS e LEILIANE CAMELO DA SILVA;
Edital n° 18157 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE ALVES DA SILVA e ALBANIZA BRAGA VIEIRA;
Edital n° 18158 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIO ESMERINDO GOMES e FRANCISCA LAIS LIMA FERREIRA;
Edital n° 18159 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIEGO SOUSA GOMES e LICIA SOUZA OLIVEIRA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 21/02/2022
Lucas Souza Santos de Freitas

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.
339094- Vicente de Paulo Oliveira de Sousa e Silva Maria de Sousa Oliveira;
339095- Pedro Henrique Oliveira da Silva e Iris Paiva dos Santos;
339096- Polimilson Alves da Silva e Laurete Rodes de Souza;     
339097- André Camilo Gouveia e Juliana Nunes dos Santos;
339098- João Stenio Sales Pinheiro e Ana Maria Barbosa Nazario;
339099- José Estevam Rodrigues de Melo e Glicia Victoria Gomes Moreira;
339100- José Geovane da Silva Filho e Ana Flavia Aguiar de Araujo;
339101- André Aparecido Manieso Silva e Ana Paula Santos 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, 21 de Fevereiro  de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30538 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO TELES LUNA e LARA LIMA PIRES;
Edital n° 30535 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERIVANDA MARIA DA SILVA e JADE LOPES DE LIMA;
Edital n° 30536 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ LUIS TORRES RIBEIRO e GIOVANNA ALVES FEITOSA;
Edital n° 30537 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO VALENTIM e CAMILA LEMOS BEZERRA ASSUNÇÃO.

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, 21 de fevereiro de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75523 - JAILSON NUNES DA SILVA e SÂMYA LOARA SILVA LIMA; Edital 
n° 75524 - DAVI SANTOS BRAGA e MARIA CAROLINA MOREIRA RODRIGUES; 
Edital n° 75525 - SEBASTIÃO LEONIDAS DA SILVA e ADINALENE FERREIRA DO 
NASCIMENTO; Edital n° 75526 - LUCAS ANDRADE DE LIMA e ELANE SANTOS 
RIBEIRO; Edital n° 75527 - FRANCISCO WELLINGTON RIBEIRO DE FREITAS 
e NATIVIDADE DA PONTE GOMES; Edital n° 75528 - LEIVANE SILVEIRA DE 
ARAÚJO e FRANCISCA ÉRICA INACIO ANGELO; Edital n° 75529 - JOÃO PEDRO 
DA CRUZ NOBRE e ANA CLARISSE ALMEIDA DE CASTRO.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 21 de Fevereiro de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 
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Uma questão antiga na 
história dos estados vizinhos 
Ceará e Piauí continua sen-
do debatida de forma efetiva 
pelas autoridades de ambos. 
De acordo com Luiz Filipe Ri-
beiro, Procurador do Estado 
do Piauí (PGE-PI), o conflito 
territorial tem origem no ano 
de 1870, quando a província 
do Ceará criou a “Freguesia de 
Amarração”, que corresponde-
ria atualmente ao município 
de Luís Correia, no Piauí.

Nesse contexto, em outubro 
de 1880, assinou-se um decre-
to imperial que estabelecia que 
o Ceará cederia a “Freguesia 
de Amarração” para o Piauí e 
anexaria a região de “Príncipe 
Imperial”, que atualmente cor-
responde a região de Crateús. 
40 anos depois, Ceará e Piauí 
assinam um novo acordo, no 
qual ficou estabelecido que en-
genheiros de confiança do go-
verno da República fariam um 
levantamento topográfico do 
trecho que estava gerando pro-
blemas. Porém, de acordo com 
o Piauí tal levantamento nunca 
foi realizado. “Por isso, no iní-
cio dos anos 2000, o Estado do 
Piauí buscou solução amigável 
para a demanda, sendo consti-
tuída comissão composta por 
Deputados Estaduais das partes 
que, por diversas vezes esteve 
reunida com vistas à celebra-
ção de novo pacto objetivando 
solucionar a problemática. Res-
tando infrutíferas as tentativas 
de acordo, o Governador do 
Estado do Piauí autorizou, por 
escrito, que se buscasse o Poder 
Judiciário para solucionar esse 

litígio”, afirma Luiz Filipe Ri-
beiro. “Portanto, a pretensão do 
Estado do Piauí está embasada 
em fundamentos jurídicos, his-
tóricos e geográficos. Por isso, o 
Piauí confia na procedência do 
pedido de demarcação, divisão 
e monumentação da fronteira 
entre as partes nas áreas litigio-
sas em questão”, pontua.

Após 142 anos desde o pri-
meiro decreto, a questão con-
tinua causando polêmica, fato 
este, que levou a Procurado-
ria Geral do Estado do Ceará 
(PGE-CE) a realizar, em fe-
vereiro de 2022, uma reunião 
para alinhar as ações jurídicas 
de defesa dos interesses do 
Ceará em relação ao controle 
político reivindicado pelo Go-
verno do Piauí sobre os muni-
cípios cearenses de Ipu, Gran-
ja, Viçosa do Ceará, Tianguá, 
Poranga, Ibiapina, Ipueiras, 
Ubajara, Croatá, São Benedito, 

Guaraciaba do Norte, Crateús, 
Carnaubal e Ipaporanga.

De acordo com o deputado 
estadual Acrísio Sena, que vem 
acompanhando a questão como 
presidente da comissão de de-
senvolvimento regional e re-
cursos hídricos da Assembleia 
Legislativa, a ação reivindicada 
pelo Piauí abrangeria uma área 
de 2.158 km², podendo se es-
tender até 6.000km² e envolver 
cerca de 245 mil habitantes, a 
depender do resultado da pe-
rícia que está sendo realizada 
pelo exército a pedido do Su-
premo Tribunal Federal. “São 
argumentos puramente car-
tográficos que posso afirmar, 
como historiador, que fazem 
parte de uma realidade que não 
existe mais. Em novembro do 
ano passado, realizamos um 
encontro com prefeitos e re-
presentantes dos 14 municípios 
que estão em disputa, a maioria 

situado na região da Ibiapaba. 
O evento teve o objetivo de 
discutir os próximos passos do 
processo de defesa do Ceará. A 
PGE realizou reunião com os 
procuradores dos municípios 
no último dia 15 de fevereiro. 
A intenção é que os prefeitos 
e representantes das cidades 
envolvidas façam abaixo-assi-
nados para reafirmar o desejo 
da população de ficar no Cea-
rá, e entrar com uma petição 
conjunta para figurarem como 
“Amicus Curiae” na ação”, ex-
plica o deputado.

De acordo com ele, a ques-
tão atinge de maneira profunda 
os habitantes dos municípios 
afetados. “Há décadas os mo-
radores construíram relações 
afetivas, econômicas, culturais, 
religiosas, sociais e políticas 
no nosso estado. Não faz sen-
tido que habitantes, inclusive 
figuras históricas consideradas 

cearenses há mais de 100 anos, 
virem piauienses de um dia pro 
outro”, opina.

Para solucionar o caso, Acrí-
sio Sena defende a criação de um 
movimento amplo que demons-
tre a união política do Ceará. 
Nesse contexto, está sendo ava-
liada a possibilidade da criação 
da campanha “Somos Todos 
Cearenses”. “Há uma gama de 
equipamentos em risco. 21 mil 
empreendimentos agropecuá-
rios, 290 escolas, 172 unidades 
de saúde, 598 torres eólicas, 
aeroportos, e unidades de con-
servação como a Bica do Ipu e 
o Parque Nacional de Ubajara, 
dentre muitos outros, frutos de 
investimentos do governo do 
Ceará e das prefeituras”, afirma.

Por Yasmim Rodrigues

A PGE-CE vai entrar com uma petição conjunta com apoio dos representantes municipais
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Formatura. O IJF realizou, na última segunda-feira, a cerimônia de formatura dos programas de formação 
profissional e especialização promovidos pelo hospital. No total, são 42 concludentes dos cursos de Residên-
cia Médica em Anestesiologia, Cirurgia Básica, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, entre outras especialidades.

Ao mudar de idade 
no domingo, Auridéia 
Gualberto teve um dia 
repleto de comemora-
ções articuladas pela 
filha Izabela Fiúza, 
que reuniu a família 
e pessoas mais que 
queridas para celebrar 
a chegada do novo 
ciclo de vida da mãe 
querida. O lindo bolo 
foi preparado com 
muito carinho e ca-
pricho pela talentosa 
Marilza Pessoa.

O Grupo Edson 
Queiroz, comprometido 
com os seus valores de 
agir com foco no bem da 
sociedade, realizou no úl-
timo sábado uma doação 
de 55 mil litros de água 
mineral para atender, em 
caráter emergencial, as 
vítimas das fortes chuvas 
que atingiram a cidade 
de Petrópolis durante a 
última semana.

Ana Maria e Beto 
Studart comemoraram 
no último dia 9 suas 
Bodas de Ouro. A ce-
lebração desse amor 
forte e longevo se deu 
com missa na Capela 
de Santa Filomena. 
Após o momento reli-
gioso, o casal reuniu 
seleto grupo de ami-
gos e familiares para 
um jantar especial.

Quem sintoniza a rádio 
salesiana fm 96,1 se 
delicia com a voz suave  
de Ana Lúcia. 0 programa 
Manhã Dom Bosco vai ao 
ar todos os dias. Escutem.

E mais...

PGE do Ceará busca alinhar ações jurídicas 
de defesa sobre o conflito territorial com Piauí
A questão envolve diversos municípios da região da Ibiapaba e já dura mais de 140 anos

Um pouco de muita gente

A instituição financeira cooperativa Sicredi Ceará disponibiliza aos seus associados microcrédito com taxas de juros a partir de 2,49% ao mês, 
para crédito geral, e 2,10% ao mês, para financiamentos. O crédito está disponível na instituição desde 1º de fevereiro deste ano. “Nosso foco é contribuir 
com o bem-estar financeiro de nossos associados. Agora, o microempreendedor e o pequeno empresário têm a oportunidade de adquirir um crédito que 
irá beneficiar diretamente o crescimento do seu negócio, além de ter acesso a todas as soluções que uma instituição financeira cooperativa oferece”, 
comenta Marcelo Farias, diretor de negócios da Sicredi Ceará. Para ter acesso ao microcrédito da Sicredi Ceará, basta visitar umas das 15 agências da 
instituição que estão localizadas em Fortaleza, Sobral, Itapipoca, Russas, Quixadá, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Aracati, Crateús e Tauá. Os endereços 
e contatos podem ser conferidos no site www.sicredi.com.br/cearacentronorte ou no Instagram @sicrediceara. Outras informações em (85) 4012.1100.

Cerca de 200 crianças da 
Rede Pública vão participar 
de oficina de cinema de 
animação promovida pela Enel

Uma diversão que é o pri-
meiro passo para uma profissão 
que encanta o mundo inteiro. As 
crianças geralmente começam 
a desenhar antes mesmo de 
escrever o próprio nome. Essa 
brincadeira certamente contribui 
para o interesse no cinema de 
animação, uma arte que une o 
desenho e a imaginação para 
criar histórias que encantam 
plateias de todas as idades. 

Entre os dias 21 e 25 de 
fevereiro, 200 crianças parti-
cipam de Oficinas de Cinema 
de Animação gratuitas minis-
tradas pelo professor Clayton 
Bochecha. São estudantes de 
cinco escolas da rede pública 
de ensino de Fortaleza. Ao todo, 
serão 10 oficinas, duas em cada 
escola, contemplando 40 alunos 
de cada instituição. 

Estas oficinas nas escolas 
são a primeira etapa do projeto 
Compartilha Animação, que 
é parte da rede de ações de 
responsabilidade social desenvol-
vida pela Enel, em parceria com 
a Casa Amarela Eusélio Oliveira, 
da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), viabilizado pelo Mecenato 
Estadual do Ceará e conta com 
apoio institucional do Governo 
do Estado do Ceará através da 
Secretaria de Cultura (Secult). 

Desde o seu lançamento, em 
2007, o projeto realizou ao todo 
9 curtas-metragens de anima-
ção e já beneficiou mais de 2 
mil crianças de escolas públicas 
de Fortaleza e outras cidades do 
interior do estado.

Sob a articulação de Celina Castro Alves, Vera Arruda, Ana Virginia 
Fontenele, Fernanda Laprovitera e Inês Mesquita, a comemoração 
do aniversário de Jane Juaçaba, no final de semana em Flechei-
ras contou com as presenças de: Sarah Philomeno Gomes, Giana 
Studart, Isabela Ventura, Ana e Fátima Pinto, Claudiane Juaçaba, 
Marcilea Oliveira, Inês Mesquita, Regina Dias Branco, Márcia 
Martin, Claudia Cartaxo e Cris Esteves

Minha amiga Karina Sampaio seguiu correndo para 
Parnaíba pois sua mãe Aldenisa sofreu um AVC. Por este 
motivo, seu aniversário que seria festejado amanhã foi 
adiado para outra data.

Ângela Pires, que mora em São Paulo, conversou muito 
por telefone com a amiga Moema Guilhon, pois foram cole-
gas no Colégio da Imaculada Conceição.

Falando em Moema, foi na igreja de Nossa Senhora das 
Graças que Moema mandou celebrar missa de aniversário 
de morte do marido Ernane Guilhon que completou 15 
anos da partida dele para a casa do Pai.

Será dia 20, no Ideal Clube, o almoço do grupo Acad sob o 
comando de Vera Tigre.

Maria Simões passando alguns dias na casa da filha Carla.
Bárbara Busgaib nos preparativos de um novo livro que 

será um sucesso como o outro.
Elzenir Fernandes, figura querida em sociedade, que 

atuou com capacidade na UFC, onde prestou serviço.
Afivelando as malas para temporada por alguns países dos 

“States”, Selene Bezerra, Rochele Bonorandi e Vitória Philo-
meno Gomes. Fernanda Aguiar está em dúvida se vai ou não.

O “coiffeur” Walker sempre com seu salão lotado por 
mulheres lindas de nossa sociedade.

Sábado marcou folhinha Leonardo Dall’Olio que reuniu 
somente a família. No domingo, ele recebeu seu grupo fiel de 
amigos, em casa.

Carol Medeiros trocou de idade e reuniu as amizades, 
sob o comando do marido Armando Medeiros.

A popstar Marília 
Gabriela garantiu: sua 

entrada nos 40 anos 
proximo 3 de março, será 
comemorado com tudo 

que direito. “Afinal, só se 
vive uma vez” ronronou 
a agridoce. Certíssima.

Não convidem pro mes-
mo café da manhã duas 
amigas que se tratavam 

por “perua”. Pode 
chover guardanapo pra 

todo lado. Os nomes? 
a curiosidade matou a 

gata... 
Tremei Salvador!!! 

Chegará aí pro Carnaval, 
0rlando Felipe. Nunca 
mais a capital baiana 

será a mesma!
Os fados lisbonenses 

terão a companhia de 
Aníger e Ânderson Tá-
vora. O amor têm seus 

encantamentos.
Consagram aniversários 
hoje Ronaldo César da 

Silva, que vai comemorar 
com os pais em Iguatu 

e Luciana Loureiro, que 
faz tanta falta na rede 

hoteleira. Parabéns.
O Hospital Geral Dr. 
Waldemar Alcântara, 

da Sesa, está com baixo 
estoque em seu posto de 

coleta de leite humano. A 
redução, acarretada por 

fatores como a pandemia 
de covid-19 e a pouca 

adesão de mães doadoras, 
tem deixado os 24 bebês 
internados na Unidade 

de Terapia Intensiva Neo-
natal e no berçário sem 
o alimento, conhecido 

como o “líquido de ouro”, 
tão importante para os 

primeiros meses de vida.

Curtinhas

Angela e Nestor Barbosa Chaves festejadas presenças na 
solenidade de posse da juíza Joriza Magalhães Pinheiro no 
cargo de desembargadora, na tarde de sexta-feira, na Esmec

O carinho da dedicada Marjorie Marshall para o filho Douglas, 
neto da saudosa Regina Marshall, que aniversariou no último 
dia 16 e ganhou muitos parabéns da família e amigos Es
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