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No caso dos municípios com hospitais de pequeno porte, será considerado, também, 
o valor da contrapartida já assegurada na Política Estadual de Incentivo Hospitalar
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O Governo do Ceará anunciou que vai destinar um investimento de R$ 12,4 milhões de reais para o custeio da construção de salas de estabilização 
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Contas. O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, falou em entrevista ao 
programa A Voz do Brasil sobre a parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) para prestação de contas. Cerca de R$ 780 milhões serão economizados com a iniciativa.NACIONAL

Estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa

O que a gente fez foi quebrar a máfia cultural 
que existia

André Porciuncula, secretário Nacional de Cultura, so-
bre nova divisão da Lei Rouanet

P olítico em ascensão a quem estava 
reservada a posição de companheiro 
de chapa do presidente Jair Bolsonaro, 
como candidato a vice-presidente, o 

ministro das Comunicações, Fabio Faria, decidiu 
sair de cena, abandonar a política. A ideia, segun-
do admitiu nesta terça (22), é se dedicar à inicia-
tiva privada, mas ele descarta com veemência 
suceder ao sogro Silvio Santos no comando da 
rede de TV SBT. “Nããooo!”, enfatizou, ao ser 
indagado pela coluna sobre essa hipótese.

Sem pressa
“Desisti hoje”, disse-nos, referindo-se ao 

ramo empresarial que pretende desenvolver: 
“Vou começar a ver isso agora, sem pressa”.

Até 31 de dezembro
Fabio Faria ficará no ministério até o fim 

do atual mandato de Bolsonaro, em 31 de 
dezembro: “Tenho muita coisa pra fazer por 
aqui no ministério”.

Bye, bye, Senado
A desistência de Fábio Farias inclui a políti-

ca no Rio Grande do Norte. Líder nas pesqui-
sas, ele desistiu de disputar vaga no Senado.

Vespeiro potiguar
O presidente Jair Bolsonaro teria sinaliza-

do preferir o ministro Rogério Marinho na 
disputa pela vaga potiguar no Senado, o que 
pode ter desagradado Fabio Faria.

Por cima da carne seca
Putin estaria preparado até para compen-

sar as províncias separatistas Luhansk e Do-
netsk do boicote de investimentos dos Esta-
dos Unidos e Europa.

Calcanhar de Aquiles
Embaixador do Brasil em Moscou, Ro-

drigo Baena Soares pondera que as sanções 
podem complicar a vida da Rússia na área de 
tecnologia.

Componentes importados 
Baena Soares explicou que muitos dos pro-

dutos russos têm componentes importados 
da Europa e dos Estados Unidos.  

O roda-presa em ação
Presidente roda-presa do Senado, Rodrigo 

Fabio Faria sai de cena, mas descarta assumir SBT

O PODER SEM PUDOR

Ao final de inflamado discurso, o verea-
dor de Pedro Ourives requereu ao presiden-
te da Câmara Municipal de Cáceres (MT), 
nos idos de 1995: “Faço questão de registrar 
meu posicionamento nos anéis desta Casa.” 

O vereador José Brandão, colega de banca-
da, corrigiu: “Nobre colega, o certo é Anais, 
não “anéis”. Recebeu o troco: “Que seja 
Anais para você. Para mim, que sou Ouri-
ves, a sua observação de nada vale!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Anéis de Ourives

Pacheco (PSD-MG) anunciou que o pacote de 
projetos que pretendem controlar os preços 
abusivos dos combustíveis, “devem ficar para 
depois do Carnaval”.

Imparcialidade
O maior desafio do ministro Edson Fa-

chin, na presidência do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), é demonstrar aos brasilei-
ros que, apesar do clima de beligerância 
com o Planalto, será imparcial em suas de-
cisões.

Marqueteiros on
Os marqueteiros do TSE “cobriram” com 

imagens da urna eletrônica a execução do 
Hino Nacional, ontem, no início da posse 
da nova cúpula do tribunal. Bem que pode-
riam ter exibido a bandeira do Brasil.

Oportunismo rastaquera
É chocante e até irresponsável a atitude 

oportunista de alguns políticos mineiros, 
diante do crime de motim. O presidente do 
Senado vê “legitimidade” na demanda de 
policiais, diz o jornal O Estado de S. Paulo.

Geap reconhecida
A operadora de planos de saúde Geap teve 

reiterado o selo de “excelente lugar para se 
trabalhar”, no âmbito do programa Great Pla-
ce To Work (GPTW). O Geap ostenta esse re-
conhecimento desde 2020.

Pela culatra
Vai acabar mal o requerimento do senador 

Fabiano Contarato (PT-ES), aprovado em co-
missão, pelos gastos dos cartões da Presidên-
cia. Descobrirá que o recorde é do seu chefe 
Lula: R$80 milhões em 2010.

Bicho-grilo, não
O senador Irajá (PSD-TO) disse ter receio 

de legitimar o exercício de profissão cuja prá-
tica “não seja inequivocamente reconhecida” 
ao votar pela rejeição da regulamentação do 
“terapeuta naturalista”.

Começou a ladainha
A campanha começa somente no segundo 

semestre, mas a partir deste sábado (26), par-
tidos iniciam inserções na TV e rádio, come-
çando pelo Psol. O PL do presidente Bolsona-
ro aparecerá apenas em junho.

Pensando bem...
... enquanto Biden falou muito e disse pou-

co, Putin falou muito e fez mais ainda.

Autossuficiência faz
Putin desdenhar de sanções
Agora faz todo o sentido a po-
lítica de “substituição de impor-
tações” de Vladimir Putin, após 
a incorporação da Criméia em 
2014. É como se o presidente 
da Rússia estivesse preparando 
o país para enfrentar eventual 
conflito e/ou isolamento. Hoje, 
a Rússia acumula reservas cam-
biais de mais de US$675 bilhões 
(R$3 trilhões), tem a economia 
estabilizada, seu endividamen-
to é baixo e está abastecido de 
alimentos. 

Começaram ontem (22) 
e vão até sexta-feira (25) as 
inscrições para o Programa 
Universidade para todos 
(ProUni) do primeiro se-
mestre de 2022. O progra-
ma oferece bolsas de estudo 
integrais ou parciais (50%), 
em faculdades particulares, 
a estudantes de baixa renda.

Requisitos
Para ter acesso à bolsa 

integral, o estudante deve 
comprovar renda familiar 
bruta mensal de até 1,5 salá-
rio mínimo por pessoa. Para 
a bolsa parcial, a renda fami-
liar bruta mensal deve ser de 
até três salários mínimos por 
pessoa. É necessário também 
que o estudante tenha cursa-
do o ensino médio completo 
em escola da rede pública ou 
da rede privada, na condição 
de bolsista integral.

Este ano, a novidade é que 
um decreto, assinado na se-
mana passada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro, estabelece 
que a pré-seleção dos estu-
dantes inscritos no Prouni 
considere as duas últimas 
edições do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
para ingresso em cursos de 
graduação ou sequencial 
de formação específica. No 
Enem, o candidato deve ter 
alcançado, no mínimo, 450 
pontos de média das notas e 
não pode ter tirado zero na 
redação.

Até então, a regra em vi-
gor era de que apenas a nota 
da última edição do Enem, 
aquela imediatamente ante-
rior ao processo seletivo do 
Prouni, poderia ser utili-
zada pelos candidatos para 
entrar no programa. Os 
candidatos já podem con-
sultar as vagas disponíveis. 
A busca pode ser feita por 
curso, instituição de ensino 

ou município no site do programa.

Sisu
O Ministério da Educação 

(MEC) divulgou ontem (22) 
o resultado da primeira cha-
mada do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) do primeiro 
semestre de 2022. Sisu é o 
processo seletivo pelo qual 
estudantes concorrem a va-
gas de instituições públicas 
de ensino superior a partir 
da nota no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem).  
Para saber se foi aprovado, o 

aluno pode consultar a pági-
na do programa na internet.

Os estudantes aprovados 
deverão comparecer às insti-
tuições de ensino em que fo-
ram concedidas as vagas para 
se inscreverem. O prazo para 
fazer a matrícula é de 23 de 
fevereiro a 8 de março.

Chamada
Caso não tenha sido apro-

vado, o aluno pode se ins-
crever, a partir de hoje, na 
lista de espera. O prazo é até 
o dia 8 de março e o resulta-

do da segunda chamada será 
divulgado no dia 10 de mar-
ço, no site do Sisu.

O programa ofertou para 
este semestre 221.790 vagas 
para ingresso em instituições 
públicas de ensino superior, 
sendo que mais de 84,5% das 
vagas foram para as institui-
ções federais (universidades 
e institutos). As vagas dispo-
nibilizadas foram para 6.146 
cursos de graduação, em 125 
instituições públicas de ensi-
no superior. (todas as maté-
rias são da Agência Brasil)

Centro de Pesquisa 
investiga ataque 
cibernético

O Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Ma-
teriais (CNPEM) - vincula-
do ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações 
(MCTI) - detentor da maior 
e mais complexa infraes-
trutura científica do país, 
o acelerador de partículas 
Sirius, está investigando um 
ataque cibernético sofrido 
pela instituição e identificado 
no último sábado (19).

De acordo com o CNPEM, 
o ataque foi do tipo ransom-
ware. Segundo o Serviço 
Federal de Processamento de 
Dados (Serpro), nesse tipo 
de ação, dados dos sistemas 
afetados são criptografados 
por um agente externo. Não é 
possível garantir que as infor-
mações tenham sido retiradas 
ou extraídas dos locais origi-
nais, ou que o hacker tenha 
tido total acesso a eles, porém 
significa geralmente que, 

sem uma chave secreta ou 
privada, os dados criptografa-
dos não poderão ser recupe-
rados. Segundo a instituição, 
as informações relacionadas 
ao Sirius não foram afetadas. 
“A operação e os dados do 
Sirius foram preservados, 
devido aos rígidos padrões 
de segurança adotados pelo 
projeto. Dados do Sirius são 
armazenados na nuvem e 
seus aceleradores de elétrons 
e estações de pesquisa utili-
zam sistemas customizados, 
desenvolvidos pela equipe do 
CNPEM e sem acesso à rede”, 
destacou o centro em nota.

No entanto, as atividades 
de pesquisa e desenvolvimen-
to realizadas nos Laboratórios 
Nacionais do CNPEM e as 
ações da escola de ensino 
superior interdisciplinar em 
ciência, tecnologia e inovação 
(Ilum) foram afetadas, mas 
não criticamente. 

Prouni abre inscrições do 
primeiro semestre do ano
O programa oferece bolsas de estudo integrais ou parciais (50%),
em faculdades particulares, a estudantes de baixa renda

BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/ME nº 19.796.586/0001-70 - NIRE 23.300.045.742 - 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO 
DE 2022. 1 Data, Hora e Local: Realizada em 19 de fevereiro de 2022, às 7hs, na sede social da a 
Brisanet Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Pereiro, Estado do Ceará, na 
Rodovia CE-138, Trecho Pereiro CE Divisa com RN, Km14, Estrada Carrossal Brisa 1Km, Portão 
A, Prédio 1, Entrada 2, 1º Andar, Sala 1, CEP 63460-000. 2 Presenças: Presente a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. 3 Convocação: Foram dispensadas as 
formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 8º, do estatuto social da Companhia. 4 Mesa: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Roberto Nogueira, que escolheu o Sr. João Paulo 
Estevam para secretariá-lo. 5 Ordem do Dia: Deliberar acerca da: (i) a prestação de aval, pela 
Companhia, nos termos dos artigos 897 e seguintes do Código Civil, e dos artigos 30 e seguintes 
da Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias, aprovada pelo Decreto nº 57.663, 
de 24 de janeiro de 1966 (“Aval”), em garantia à 1ª (primeira) emissão (“Emissão”), em até 4 
(quatro) séries, de até 5 (cinco) notas promissórias da Brisanet Serviços de Telecomunicações 
S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 04.601.397/0001-28 (“Emissora” e “Notas Promissórias”, 
respectivamente), perfazendo, na data de emissão, o montante total de até R$ 70.000.000,00 
(setenta milhões de reais), sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das 
Notas Promissórias, para oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 
alterada (“Instrução CVM 476”), a ser realizada nos termos da Instrução da CVM nº 566, de 31 
de julho de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 566”) e demais leis e regulamentações 
aplicáveis (“Oferta”); (ii) autorização aos diretores da Companhia e/ou procuradores devidamente 
constituídos nos termos do Estatuto Social da Companhia, a praticar, em nome da Companhia, todos 
e quaisquer atos necessários ao cumprimento integral das deliberações acima, principalmente no 
que se refere à prestação do Aval e à celebração das cártulas das Notas Promissórias, inclusive 
eventuais aditamentos, e de todos os demais documentos relacionados à Emissão e à Oferta; e 
(iii) a ratificação de todos os atos praticados pela diretoria da Companhia para a prestação do 
Aval no âmbito da Emissão e da Oferta. 6 Deliberações: Após análises e discussões, o Conselho 
de Administração aprovou, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar, a 
outorga do Aval, pela Companhia, no âmbito da Emissão das Notas Promissórias, solidariamente 
e sem qualquer benefício de ordem, em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de todas 
as obrigações principais e acessórias assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora 
nas Notas Promissórias. O Aval é prestado pela Avalistas em caráter irrevogável e irretratável e 
vigerá até que a Nota Promissória seja integralmente liquidada pela Emissora. Os demais termos 
e condições do Aval seguirão estabelecidos nas cártulas das Notas Promissórias; (ii) autorizar a 
prática, pelos diretores da Companhia e/ou procuradores devidamente constituídos nos termos 
do Estatuto Social da Companhia, de todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas 
as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações aqui 
presentes para a realização da Emissão e da Oferta, bem como a assinatura de todos e quaisquer 
instrumentos relacionados à Emissão, à Oferta e ao Aval, inclusive eventuais aditamentos, 
incluindo, mas não se limitando as cártulas das Notas Promissórias e o Contrato de Distribuição; 
e (iii) aprovar a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, 
para a prestação do Aval no âmbito da Emissão e da Oferta. 7 Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Pereiro, 19 de fevereiro 
de 2022. Conselheiros: José Roberto Nogueira, João Paulo Estevam, José Romário Fernandes 
Pinheiro, João Paulo de Araújo Queiroz, Moacy De Freitas Melo, Geraldo Luciano Mattos Júnior, 
Igor Nascimento Barbosa. Pereiro, 19 de fevereiro de 2022. José Roberto Nogueira - Presidente. 
João Paulo Estevam - Secretário. Membros do Conselho de Administração: JOSÉ ROBERTO 
NOGUEIRA - JOÃO PAULO ESTEVAM - JOSÉ ROMÁRIO FERNANDES PINHEIRO - JOÃO 
PAULO DE ARAÚJO QUEIROZ - MOACY DE FREITAS MELO - GERALDO LUCIANO MATTOS 
JÚNIOR - IGOR NASCIMENTO BARBOSA. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico 
registro sob o nº 5754607 em: 21/02/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.



De acordo com Camilo Santana, a ação também reforça a Política Estadual de Incentivo Hospitalar e consolida a regionalização da Saúde do Ceará
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Juventude. O Centro Cultural Canindezinho abriu, nessa terça-feira (22), 380 vagas para cursos 
de esportes. Interessados poderão se inscrever nas modalidades de judô, capoeira, futsal, basque-
te, futebol society e handebol. As inscrições online podem ser realizadas no Portal da Juventude.CIDADES
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O Governo do Ceará 
anunciou, esta semana, que 
vai destinar um investi-
mento de R$ 12,4 milhões 
de reais para o custeio da 
construção de salas de esta-
bilização (SE) de hospitais 
locais e de pequeno porte 
em 33 municípios das cinco 
Regiões da Saúde. De acordo 
com o Executivo estadual, 
a iniciativa, implementada 
por meio da Secretaria da 
Saúde do Ceará (Sesa), ten-
de a beneficiar mais de 620 
mil cearenses. Para atender 
as necessidades assistenciais 
dos pacientes graves/críticos 
em áreas distantes de gran-
des centros urbanos cearen-
ses, o Tesouro do Estado vai 
destinar um valor mensal to-
tal de R$ 1.038.956,48, tendo 
como base o valor mensal de 
R$ 35 mil para o custeio de 
cada sala de estabilização.

Durante o anúncio, o go-
vernador Camilo Santana 
(PT) explicou a utilização 
dos novos equipamentos. 
“A sala de estabilização é o 

primeiro atendimento ao 
paciente, tendo o papel de 
estabilizar o caso e transferir 
o paciente para as unidades 
especializadas. Esses 33 mu-
nicípios já estão com toda a 
estrutura das salas de esta-
bilização prontas. Agora vão 
receber recursos para manter 
essas salas funcionando per-
manente para atender a po-
pulação cearense”, detalha.

Já o titular da Sesa, Mar-
cos Gadelha, enfatizou que 
as salas de estabilização ten-
dem a proporcionar mais 
segurança aos pacientes. “[A 
sala de estabilização] Cria a 
condição para se transferir 
com mais segurança e, ob-
viamente, dá acesso ao ci-
dadão de uma forma que di-
minua o risco de óbito para 
qualquer emergência clínica. 
Somos o único estado do 
Brasil a destinar esse incen-
tivo, pontuou.

No caso dos municípios 
com hospitais de peque-
no porte, será considerado, 
também, o valor da contra-

partida já assegurada na Po-
lítica de Estadual de Incenti-
vo Hospitalar. Recursos que 
serão repassados a partir de 
março deste ano, por meio 
Fundo Estadual de Saú-
de (Fundes) para o Fundo 
Municipal de Saúde (FMS). 
Ainda segundo Camilo, 
além de reforçar a Política de 
Incentivo Hospitalar, a ação 
ratifica a regionalização da 
saúde no Estado.

“O Estado do Ceará tem 
hoje 16 hospitais. Nós lan-
çamos recentemente a nova 
Política Estadual de Incenti-
vo Hospitalar, saindo de R$ 
290 milhões para mais de 
R$ 500 milhões, apoiando 
hospitais polos e estratégi-
cos, entre municipais e filan-
trópicos, em 53 municípios 
cearenses. Um aumento de 
72% na Política de Incenti-
vo Hospitalar, para atender 
a população e descentralizar 
os serviços”, conclui.

Compromisso
Segundo o Governo, o 

custeio das salas de estabili-
zação reflete o compromisso 
para manter no Sistema Mu-
nicipal de Saúde um “serviço 
que atenda às necessidades 
emergenciais dos pacien-
tes”, garantindo o primeiro 
atendimento e assegurando 
a continuidade do cuidado, 
por meio da articulação e 
integração com os diversos 
pontos de atenção da rede de 
atenção à saúde, principal-
mente nos casos de urgência 
e emergência.

O Executivo estadual 
cearense destacou, ainda, 
que, “desde 2012, os mu-
nicípios receberam parcela 
única como investimento 
do Fundo Nacional de Saú-
de (FNS) para montagem 
das salas de estabilização e 
não tiveram custeio apro-
vado no âmbito nacional. 
E, portanto, o Estado do 
Ceará financia essas estru-
turas, beneficiando a po-
pulação, com a garantia de 
acesso adequado e em tem-
po oportuno dos pacientes”.

Entre os dias 22 e 25 deste 
mês, o Centro de Hematolo-
gia e Hemoterapia do Ceará 
(Hemoce) promove o proje-
to “Hemoce perto de você”. 
A iniciativa que fomenta a 
doação de sangue está acon-
tecendo nas unidades Vapt 
Vupt de Fortaleza. A campa-
nha tem como objetivo faci-
litar o acesso da população 
cearense aos locais de doação 
de sangue. As coletas acon-
tecem das 8 às 16 horas, me-
diante agendamento. 

Segundo a gestão do He-
moce, os postos de coleta nas 
unidades Vapt Vupt possi-
bilitam que voluntários de 
bairros vizinhos e da Região 
Metropolitana de Fortaleza 
possam se candidatar à do-
ação com facilidade e rapi-
dez. Os equipamentos con-
tam com acesso aos meios 
de transporte público, sendo 

interligadas aos terminais de 
ônibus dos bairros.

A ação foi iniciada nessa 
terça-feira (22), no Vapt Vupt 
Messejana (Av. Jornalista To-
maz Coelho, 408). Na pró-
xima sexta (25), as doações 
poderão ser realizadas no 
Vapt Vupt Antônio Bezerra 
(Rua Demetrius de Menezes, 
3750). Os horários podem ser 
agendados pelo site doador.
hemoce.ce.gov.br ou pelos te-
lefones (85) 3101-2305 / (85) 
99681-7597 (WhatsApp).

Para ser um candidato a 
doador de sangue, é preci-
so estar saudável, bem ali-
mentado, pesar acima de 50 
kg, ter entre 16 e 69 anos e 
apresentar um documento 
oficial com foto. Os meno-
res de idade devem portar 
o termo de consentimento 
padrão assinado pelos pais 
ou responsável legal.

Projeto fomenta doação de sangue
em unidades Vapt Vupt esta semana

Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua reali-
zaram o 11° Encontro de Líderes, em Brasília, até o último 
final de semana, oportunidade única de debate e defesa dos 
interesses dos engenheiros e engenharias do Ceará. Ema-
nuel Mota (Foto), presidente do CREA-CE, participou do 
encontro com a pauta parlamentar para Engenharia, Agro-
nomia e Geociências, além de alinhar assuntos relativos ao 
desenvolvimento da infraestrutura brasileira. A intenção 
do encontro é promover o diálogo entre diversos setores 
da Engenharia e encaminhar ações de planejamento para 
o respectivo ano em conjunto com os presidentes e coor-
denadorias de todo País. Em destaque, os registros dos en-
contros com representantes do Ceará com o deputado fe-
deral, cearense, Leônidas Cristino e os prefeitos de Croatá, 
Ronilson Oliveira, e de Ipú, Roberio Rufino.

Sistema Confea/Crea e mútua

Apóstolo
Nos momentos que antecedem pra falar os movimen-

tos e contatos políticos com vistas ao pleito eleitoral de 
outubro vindouro, aguardam-se para os próximos dias 
muitas novidades. Uma delas, todos querem saber se 
o deputado Pastor e Apóstolo Luiz Henrique, que foi 
eleito pelo Patriotas fica no mesmo partido ou vai para 
o palanque em outra sigla.

Muito fesejado
O conhecido religioso e político, que dirige a igreja 

Senhor Jesus, na avenida Washington Soares, é querido 
pelo presidenciável Ciro Gomes, que visitou sua igreja e 
no quer no PDT, além do pessoal do União Brasil (par-
tido criado com a junção do DEM e PSL), hoje com di-
reção do Capitão Wagner, pré-candidato a Governador 
e os nossos conterrâneos Domingos Filho e Domingos 
Neto que o querem no PSD. Estamos atentos.

Chorozinho
Continua com boa repercussão no município de 

Chorozinho e nos vizinhos Horizonte, Pacajus e Ocara, 
a entrega semana passada, a Escola em tempo integral. 
O estabelecimento recebeu o nome de Escola de Ensino 
em Tempo Integral (EEMTI) Luizete Albano de Freitas 
Menezes, com capacidade para atender 270 alunos.

Saiba mais
A escola é um investimento nos Governo do Estado 

do Ceará no valor de R$ 5,6 milhões, também com 
apoio do Governo Federal. Para a vice-governadora 
Izolda Cela, que foi Secretária de Educação nos dois 
governos de Cid Gomes e está cumprindo o segundo 
mandato como vice ao lado de Camilo Santana, trata-se 
de uma das prioridades do Estado. A educação pública 
é vista como pilar transformador da sociedade. É o 
mesmo que pensa o governador Camilo Santana.

Atendimento no Cariri
Os gestores do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (Samu 192 Ceará) estiveram, semana passada, 
em visita a Central de Regulação de Urgência (CRU) do 
Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, responsável por 
atender às demandas de 45 municípios na região com 
cerca de 1,5 (Hum Milhão e Meio de Habitantes). O Es-
tado via Samu acaba de entregar três novas ambulâncias 
para qualificar a assistência na região, devendo reduzir 
o tempo de espera ou de resposta dos chamados. Sem 
dúvida, uma boa notícia para o Cariri.

FOTO HELENE SANTOS/ ASCOM CASA CIVIL

FOTO TIAGO STILLE

Investimento Investimento 
na saúde vaina saúde vai
contemplar contemplar 
33 cidades33 cidades
do Cearádo Ceará
Segundo o Governo do 
Estado, valor será aplicado 
na construção de salas de 
estabilização em hospitais 
locais e de pequeno porte nas 
cinco regiões de saúde do CE

R$ 12,4 MILHÕES



INTERNACIONAL
Tailândia.  Mariana, irmã de Mary Helen Coelho da Silva, 22, contou que a irmã, presa por suspeita 
de tráfico de drogas ao chegar à Tailândia, continua sem defesa, depois que advogados contatados 
pela família se recusaram a assumir o caso. Segundo ela, Mary Helen foi “induzida a viajar”.
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Ucrânia: refugiados 
sofrem sem ter 
destino certo

Em seus 72 anos de 
vida, Ala teve de deixar sua 
Lugansk natal três vezes. 
Duas foram entre 2014 e 
2015, quando a guerra civil 
arrasou o Donbass, a re-
gião leste da Ucrânia hoje 
no centro do palco das ten-
sões internacionais. “Desta 
vez foi diferente, não sei 
para onde estou indo”, afir-
mou ela em um centro de 
triagem de refugiados no 
porto russo de Taganrog, 
à beira do mar de Azov. A 
cidade virou a principal 
referência para a redistri-
buição de civis evacuados 
a pedido dos governos das 
autoproclamadas Repúbli-
cas Populares de Donetsk e 
de Lugansk.

Ora reconhecidas inde-
pendentes por Vladimir 
Putin, as entidades inicia-
ram a evacuação de forma 
absolutamente suspeita na 
sexta (18), com um vídeo 
do líder de Donetsk que 

havia sido gravado, segun-
do análise de metadados, 
dois dias antes. O ar algo 
farsesco segue no ginásio 
esportivo da escola nú-
mero 13 da cidade de 250 
mil habitantes, que fica a 
55 km da fronteira da área 
rebelde de Donetsk e a 75 
km da principal cidade da 
região de Rostov, Rosto-
v-do-Don. Um fotógrafo 
profissional registrada 
com afinco cada um dos 
refugiados que chegavam 
ao local, rosnando para a 
reportagem.

A reportagem não pôde 
entrar no ginásio com 
vaga para centenas de 
refugiados. Nos dois dias 
anteriores, contudo, ele 
foi apresentado a jorna-
listas russos. Um monitor 
na parede permitia ver 
partes do prédio, mas a 
imagem das camas de 
campanha estava congela-
da em uma fotografia.

O presidente dos EUA, 
Joe Biden, anunciou novas 
sanções contra a Rússia nes-
ta terça (22), em resposta às 
ações do presidente Vladimir 
Putin contra a Ucrânia. Bi-
den disse que a nova rodada 
de medidas fará com que o 
governo russo não poderá 
mais fazer transações finan-
ceiras envolvendo títulos de 
sua dívida com empresas dos 
EUA e da Europa.

“Estamos implantando 
sanções na dívida soberana 
da Rússia. Isso significa que 
estamos cortando o governo 
russo das finanças ocidentais. 
Ele não poderá mais levantar 
dinheiro no ocidente e não 
poderá negociar seus títulos 
em nossos mercados e em 
mercados europeus”, discur-
sou Biden, na Casa Branca. 
Biden disse que mais sanções 
devem ser anunciadas nos 
próximos dias, e que elas se-
rão voltadas à elite da Rússia, 
por suas ligações com o Kre-
mlin. O democrata classificou 

as ações de Putin como uma 
violação flagrante da lei inter-
nacional. “Em nome de quem 
Putin acha que tem direito de 
declarar novos ‘países’ em ter-
ritórios que pertencem a seus 
vizinhos?”, questionou.

O presidente disse que as 
medidas são uma forma de 
defesa, e não de ataque. “Não 
temos intenção de lutar con-
tra a Rússia”, afirmou. Biden 
também disse que os canais 
de diálogo seguem abertos.

Na segunda (21), o presi-
dente americano havia assi-
nado uma ordem executiva 
para impedir cidadãos e em-
presas americanas de fazerem 
negócios com as regiões se-
paratistas da Ucrânia, assim 
como a importação de pro-
dutos vindos dali. A ordem 
abre exceção para envio de 
ajuda humanitária à região.

Há semanas, o governo 
dos EUA vinha alertando so-
bre a iminência de uma inva-
são russa à Ucrânia, e busca-
do pressionar a Rússia a não 

fazer isso. No entanto, Mos-
cou seguiu com a estratégia 
de pressão sobre o vizinho.

Rebeldes
As novas sanções da Casa 

Branca vieram depois de Pu-
tin reconhecer os rebeldes 
das províncias de Lugansk e 
Donetsk, no leste da Ucrânia, 
e enviar tropas em apoio aos 
separatistas. O presidente rus-
so anunciou a decisão em um 
discurso televisionado de tom 
duro, no qual disse que o vizi-
nho “nunca foi um Estado ver-
dadeiro” e hoje é uma “colônia 
de marionetes” dos EUA.

Desde novembro, Putin 
tem concentrado tropas em 
exercícios militares em tor-
no da Ucrânia -150 mil de-
las, pelo menos, segundo os 
EUA. Negou que irá invadir o 
país, mas após reconhecer os 
territórios rebeldes determi-
nou que tropas russas o ocu-
pem numa missão de “força 
de paz”. A questão é até onde 
estes militares irão: se fica-

rão apenas nas áreas já sobre 
controle rebelde ou se os aju-
darão a conquistar mais par-
tes da Ucrânia. Na segunda 
opção, isso configuraria na 
prática uma invasão do país 
vizinho. Nesta terça (22), Pu-
tin disse que não vai enviar 
imediatamente tropas para 
as duas autoproclamadas re-
públicas. O movimento, no 
entanto, visa pressionar ain-
da mais Kiev a aceitar termos 
russos para a na região.

Exigências
O líder russo fez exigências 

ao governo ucraniano duran-
te uma entrevista coletiva em 
Moscou. Disse que Kiev pode 
ajudar a encerrar a crise se de-
sistir de tentar aderir à Otan 
(aliança militar ocidental), 
centro público de suas queixas, 
e se for “desmilitarizada” - ele 
voltou a falar que o presiden-
te ucraniano, Volodimir Ze-
lenski, quer armas nucleares, 
aproveitando uma fala infeliz 
do ucraniano sobre o tema.

Joe Biden anuncia novas 
sanções contra a Rússia
Governo russo não poderá mais fazer transações financeiras 
envolvendo títulos de sua dívida com empresas dos EUA e da Europa
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ/CE - RESULTADO 
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, referente à CONCORRENCIA PÚBLICA 
nº 0609.01/2021 – Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos do Município de Santana 
do Acaraú/CE. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA 
URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIÁRES, RESIDUOS PÚBLICO E ENTULHO, COM 
VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE 
MEIO FIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO 
DE ENGENHARIA. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santana do 
Acaraú/CE, comunica aos interessados o resultado da fase de Julgamento da Proposta de Preço 
da CONCORRENCIA PÚBLICA nº 0609.01/2021. A empresa classificada em primeiro com o menor 
valor ARTIMPEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME, com valor global de R$ 2.870.306,88 (Dois milhões, 
oitocentos e setenta mil, trezentos e seis reais e oitenta e oito Centavos). A ata de julgamento 
da habilitação do certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da 
Comissão Permanente de Licitação juntamente com o parecer técnico do engenheiro contratado 
pelo município, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Avenida São João, 
75, Centro, Santana do Acaraú/CE. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no artigo 
109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. Santana do Acaraú/CE, 23 de fevereiro de 2022. 
Daniel Marcio Camilo do Nascimento - Presidente da CPL

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Mombaça – Aviso de Licitação – O Presidente da Comissão 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Mombaça – CE, torna público o Edital de TOMADA DE PREÇOS 
Nº 002/2022SEOB-TP-SECRETARIA DE OBRAS, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REFORMA DA 
ROTATÓRIA NA AVENIDA BEIRA RIO, URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ACESSO 
AO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, conforme 
Projeto Básico. Abertura dia 14/03/2022, às 14:00h, na sala da CPL, na Rua Dona Anésia Castelo, 01, 
Centro, Mombaça – Ceará. Informações no endereço retromencionado, no horário de 08:00h às 12:00h. 
Mombaça - CE, 22 de fevereiro de 2022. FRANCISCO NEILDO DE OLIVEIRA VERAS - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ/CE - RESULTADO 
DO JULGAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 – Secretaria de Educação do Município 
de Santana do Acaraú/CE. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú/CE, comunica aos 
interessados o resultado de JULGAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022. HABILITADAS 
E CLASSIFICADAS: Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares da Região Norte 
do Ceará Ltda, Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale do Acaraú Ltda- COOPEVALE 
e Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares de Santana do Acaraú - COOPASA 
por atender todas as exigências do edital. A cooperativa classificada em primeiro foi COOPASA – 
Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares de Santana do Acaraú, foi vencedora dos 
itens: Item 01 pelo Valor Global de R$ 7.000,00 - Item 02 pelo Valor Global de R$ 3.800,00 - Item 
03 pelo Valor Global de R$ 8.750,00 - Item 04 pelo Valor Global de R$ 34.920,00 - Item 05 pelo 
Valor Global de R$ 11.555,20 - Item 6 pelo Valor Global de R$ 10.048,00 - Item 7 pelo Valor Global 
de R$ 31.255,00 - - Item 8 pelo Valor Global de R$ 31.255,00 - Item 9 pelo Valor Global de R$ 
31.255,00 - Item 10 pelo Valor Global de R$ 28.000,00 - Item 11 pelo Valor Global de R$ 28.000,00 
- Item 12 pelo Valor Global de R$ 11.760,00 - Item 13 pelo Valor Global de R$ 13.520,00 - Item 
14 pelo Valor Global de R$ 13.520,00 - Item 15 pelo Valor Global de R$ 11.550,00 - Item 16 pelo 
Valor Global de R$ 13.090,00 - Item 17 pelo Valor Global de R$ 11.550,00 - Item 18 pelo Valor 
Global de R$ 273.115,50 - Item 19 pelo Valor Global de R$ 5.100 - Item 20 pelo Valor Global de R$ 
33.523,20 - Item 21 pelo Valor Global de R$ 2.156,00 - Item 22 pelo Valor Global de R$ 121.000,00 
- Item 23 pelo Valor Global de R$ 6.048,00 - Item 24 pelo Valor Global de R$ 53.505,00 - Item 
25 pelo Valor Global de R$ 53.505,00 - Item 26 pelo Valor Global de R$ 53.505,00 - Item 27 pelo 
Valor Global de R$ 53.505,00 e Item 28 pelo Valor Global de R$ 6.407,00. A ata de julgamento do 
certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente 
de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Avenida São João, 
75, Centro, Santana do Acaraú/CE. Fica, portanto, aberto o prazo recursal. Santana do Acaraú/
CE, 23 de fevereiro de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - A 
Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022021501PE, tipo menor preço por item, cujo objeto é 
o Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O recebimento das propostas será até às 08 horas do dia 
08 de março de 2022, início da disputa de preços às 09 horas do dia 08 de março de 2022 no site 
bllcompras.com. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site acima 
mencionado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, localizado na Av. Bezerra 
de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07h30min às 17h. Jaguaribara - CE, 22 de 
fevereiro de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.02.01/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do 
Município de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 25 de 
Março de 2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada 
na Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços 
para o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do 
site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 22 de fevereiro de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – 
Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 13.01.01/2022. A 
Presidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado 
do julgamento das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO DO DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/
CE. Conforme segue: HABILITADAS: 1. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E 
LOCACOES EIRELI; 2. ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 3. ECOS EDIFICACOES 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 4. G7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 5. 
ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 6. ELETROCAMPO 
SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; 7. SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA; 
8. DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA; 9. PILARTEX 
CONSTRUCOES LTDA; 10. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS 
LTDA; 11. N3 CONSTRUTORA LTDA; 12. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 13. M 
MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 14. JAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
15. C V TOME SERVICOS; 16. CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 
17. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 18. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; 19. MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 20. PRO LIMPEZA SERVICOS 
E CONSTRUCOES EIRELI; 21. NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA; 
22. SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 23. PRIME EMPREENDIMENTOS, 
INCORPORADORA E SERVICOS LTDA; 24. P H FERNANDES GUEDES EIRELI; 25. REAL 
SERVICOS EIRELI; 26. IMPAR SERVICOS LTDA; 27. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 28. M 
JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 29. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 30. EVOLUCAO 
CONSTRUTORA EIRELI; 31. VAP CONSTRUCOES LTDA; 32. CONSTRUTORA VIPON EIRELI; 
33. LIMPAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 34. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS 
EIRELI; 35. ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 36. CMN CONSTRUCOES, 
LOCACOES E EVENTOS EIRELI; 37. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE 
OBRA EIRELI; 38. MATOS & ALMEIDA LTDA; 39. MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA; 
40. M & C CONSTRUCOES LTDA; 41. SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 
EIRELI; 42. H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI; 43. M L ENTRETENIMENTOS, 
ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI; 44. CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI; 45. J DE 
FONTE RANGEL EIRELI; 46. AF CONSTRUCAO EIRELI; 47. R P OLIVEIRA ENGENHARIA 
LTDA; 48. CONSTRUTORA ASTRON LTDA; 49. TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO 
INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI; 50. ALPHA2 CONSTRUCOES LTDA; 51. CONSTRUSERVS 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 52. CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE 
TERRAPLENAGEM LTDA; e INABILITADAS: 53. FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E 
SERVICOS EIRELI, 54. CONSTRUTORA AG EIRELI, 55. KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI; 
56. DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES EIRELI, 57. META EMPREENDIMENTOS 
E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, 58. ELO CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, 59. RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO EIRELI, 60. LEAL 
EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI, 61. JOSE URIAS FILHO EIRELI, 62. 
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, 63. A C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, 
64. ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, 65. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, 66. 
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI, Fica, a partir da data desta 
publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. 
Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone 
(88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 22 de Fevereiro de 
2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO PROCESSO Nº 011/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.02.17.01 AVISO DE LICI-
TAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 2022.02.17.01, do tipo Menor Preço Por Lote para a aquisição de material 
de expediente para suprir as necessidades das diversas secretarias e autarquias do município de 
Icapuí-CE. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 24/02/2022 até às 08h59min 
do dia 09/03/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 09/03/2022. (Horário 
de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no endereço eletrônico www.icapui.ce.gov.
br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, de segunda a 
sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Informações poderão ser obtidas, através 
do telefone (88) 3432.1400 ou email: pregaoeletronicopmi@outlook.com. Icapuí-CE, 22 de feverei-
ro de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 

GEDEÃO BARROS DE OLIVEIRA 
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Regularização de Licença de 
Instalação e Operação(LIO) para Projeto Agrícola de sequeiro com uso de agrotóxico, localizado no município de 
Tabuleiro do Norte/CE, no Sítio São José/Alto da Boa Vista, s/n, Zona Rural. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

DISTRIBUIDORA DE GÁS PINHEIRO LTDA
Torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano – SMU a Licença de Operação para base de 
revenda de gás liquefeito de petróleo(GLP) localizada na Rua 110A n° 211A - Acaracuzinho no Município de Maracanaú, 
Estado do Ceará. A PRESENTE PUBLICAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL JUNTO À SMU, E SEUS EFEITOS SÓ SERÃO VALIDADOS COM A DEVIDA EMISSÃO DA LICENÇA.

PAULO GIARLARIELO DE SALVO CASTRO CPF: 625.967.803-72 RG: 97023004588 SSP-CE
Torna pública que requereu a Secretaria Meio Ambiente Urbanísmo Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos, a Licença 
de Instalação Ambiental para construção de residência unifamiliar localizada Av das Camélias S/N “Loteamento Reserva 
Terra Brasilis A - Alameda das Orquídeas , Quadra A  lote 11- Bairro Jacundá, no município de Aquiraz, conforme resolução 
CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS.

São Miguel Holding e Investimentos S.A. 
CNPJ: 03.499.195/0001-54 - NIRE: 23300020634. 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21 de Fevereiro de 2022. 1. Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária. 2. Companhia: São Miguel Holding e Investimentos S.A., 
3. CNPJ: 03.499.195/0001-54., 4. NIRE: 23300020634., 5. Sede Social: Rua Alfeu Aboim, 511, 
sala 1302, bairro Papicu, Município de Fortaleza, Estado do Ceará. 6. Data, Hora e Local: Dia 21 
de Fevereiro de 2022, às 11 horas, na sede social da Companhia. 7. Convocação e Presenças: 
Dispensada a convocação, por se acharem presentes acionistas titulares do direito de propriedade 
sobre a totalidade de ações que compõem o capital social, ao amparo do disposto no Artigo 124, § 
4.º, da Lei n.º 6.404/76, comprovada pelas assinaturas apostas no livro “Presença de Acionistas”. 
A presente assembleia foi realizada por meio digital, através de plataforma de videoconferência, 
podendo os acionistas ouvir uns aos outros, participar e votar à distância remotamente, sendo 
cumprido assim, todos os requisitos legais. 8. Mesa: Pedro Alcântara Rego de Lima (Presidente) 
e Vicente de Paula Rego de Lima (Secretário). 9. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes 
matérias: (i) reduzir o capital social da Companhia, por ser considerado excessivo às suas atividades, 
nos termos do art. 173, da Lei n.º 6.404/76; e (ii) em aprovando-se o item “i”, modificar a redação do 
Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 10. Deliberações: Examinadas e discutidas as matérias 
propostas na “Ordem do Dia”, os Acionistas deliberam em aprová-las, na sua integralidade, sem 
ressalvas, à unanimidade de votos, consistindo em: (i) redução do capital social, por ser julgado 
excessivo ao desempenho das atividades da Companhia, com a restituição de parte do patrimônio 
social aos Acionistas de acordo com a sua participação, no montante de R$20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais) passando dos atuais R$36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) para 
R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), sem redução do número de ações da Companhia. A 
referida redução será paga aos Acionistas em moeda corrente, conforme disponibilidade de caixa da 
Companhia, após o registro da presente ata, seguindo os prazos legais aplicáveis; e (ii) Em razão 
da deliberação aprovada no item “i”, passa o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 5º - O valor do capital social é de R$16.000.000,00 (dezesseis 
milhões de reais), totalmente integralizado, dividido em 15.133.377 (quinze milhões, cento e trinta 
e três mil, trezentas e setenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 
1º - A Companhia, através da Assembleia Geral de Acionistas poderá deliberar sobre a subscrição 
de novas ações e criar ações preferenciais, respeitando-se os limites impostos pela Lei n.º 6.404/76 
e alterações contidas na Lei n.º 9.457/97. Parágrafo 2º - A qualquer tempo as ações ordinárias 
poderão ser convertidas em preferenciais e vice-versa, mediante a deliberação da Assembleia Geral 
e a pedido de acionistas interessados. Parágrafo 3º - O modo de conversão, assim como o resgate 
ou amortização das ações preferenciais será determinado em assembleia geral da Companhia.”, 
permanecendo inalterados os demais artigos do Estatuto Social da Companhia. 11. Encerramento: 
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Presidente 
declarou encerrada a assembleia. A presente Ata foi elaborada e enviada por meio eletrônico para 
todos os presentes, sendo aprovada por todos e assinada pelo Presidente e Secretário de Mesa, os 
quais certificam a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, bem como o atendimento 
a todos os requisitos legais, restando válida a assembleia. Mesa: Pedro Alcântara Rego de Lima 
(Presidente da Mesa); Vicente de Paula Rego de Lima (Secretário); Acionistas: Paulo Tarso Rêgo 
de Lima, Vicente de Paula Rêgo de Lima, Pedro Alcântara Rego de Lima.Esta é uma cópia autêntica 
do original que integra o “Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais”, impresso por meio 
eletrônico. Mesa: Pedro Alcântara Rego de Lima - Presidente da Mesa; Vicente de Paula Rego 
de Lima - Secretário da Mesa.

COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA. CNPJ: 21.522.223/0001-99. EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. A diretoria da 
COOPSHOPPPING, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 38 da Lei 5.764/71, 
convoca os cooperados, que nesta data somam 51 (CINQUENTA E HUM), para reunirem-
se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 05 de Março de 2022 na Rua 
Des. Lauro Nogueira, 1500-Piso L-3 Auditório, às 07:00 horas em primeira convocação, 
necessitando a presença de 2/3 de seus cooperados, às 8:30 horas em segunda 
convocação com a presença de metade mais um de seus cooperados, e às 9;00 horas 
em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: ORDEM DO DIA 1)  ELEIÇÃO DO 
CONSELHO FISCAL E SUPLENTES 2) PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL 2021. 3) ELEIÇÃO 
DO GRUPO GESTOR (DIRETORIA ADM). 4) E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADO A 
COOPSHOPPING. A PRESENÇA DE TODOS É INDISPENSÁVEL. Local Fortaleza (CE), 11 
DE FEVEREIRO DE 2022. COOPSHOPPING – COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO 
PAPICU LTDA. Júlio Cezar De C Bacela -- Diretor presidente

2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS DE TÍTULOS, OFÍCIO DE REGISTRO DE 
TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS E DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE HORIZONTE/CE. RUA MARIA CONRADO 
DE UMA, 135 – HORIZONTE/CE – CEP: 62.880-135 – FONE: (85) 3336-2728. CNPJ: 02.601.428/0001-15. EDITAL DE CITAÇÃO. 
Prazo de 15 (quinze) dias. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo de 15 (quinze) dias. PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL Nº: 0077-19.200/2022. TIPO: USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. MODALIDADE: ORDINÁRIA. REQUERENTE: 
VILMA SANTOS DE SOUSA, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o n° 415.800.603-15 e portadora da cédula de identidade n° 
90002038230 SSP/CE, casada pelo regime de união parcial de bens, com JOÃO AIRTON DE SOUSA, inscrito no CPF/MF sob 
o n° 275.388.693-87 e portador da cédula de identidade n° 27538869387 SSP/CE, ambos residentes e domiciliados na Rua 
Arco-íris, 496, Planalto Horizonte, Horizonte/CE. APARECIDA ILKA FREITAS RAMOS, Tabeliã Titular, por nomeação legal, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este 
2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Horizonte/CE, os termos do Procedimento de Reconhecimento de Usucapião em 
epígrafe, sendo mais de 09 (nove) anos o tempo de posse alegado sobre: O IMÓVEL urbano localizado na Rua Arco-íris, 
496, Planalto Horizonte, Horizonte/CE. Com as seguintes medidas e confrontações: AO NORTE - (Frente) – com 26,80m, 
limitando-se com a Rua Arco-íris. AO LESTE - (Lado Direito) – com 30,00m, limitando-se com o imóvel de posse/ocupado 
por Randal Rodrigues Carneiro. AO SUL - (Fundos) – dividido em quatro segmentos com 2,80m, 8,00m, 8,00m e 8,00m, 
todos limitando-se com o imóvel de posse/ocupado por Randal Rodrigues Carneiro. AO OESTE - (Lado Esquerdo) – dividido 
em dois segmentos com 5,00m e 25,00m, todos limitando-se com o imóvel de posse/ocupado por Randal Rodrigues Carneiro. 
Perfazendo uma área territorial de 803,96m².  É o presente para CITAR desde já os possíveis interessados, ausentes, incertos 
e desconhecidos, bem como os cônjuges dos mesmos, se casados forem, para impugnarem o Procedimento, no prazo de 15 
(quinze) dias, ficando desde logo, citados para todos os demais atos do procedimento, e advertidos de que não sendo ele 
impugnado, presumir-se-ão aceitos pelos mesmos como verdadeiros os fatos articulados pelos requerentes na inicial. E para que 
não alegue ignorância, mandou expedir este, que será publicado e afixado na forma do Provimento nº 08/2014-CGJ/CE. Dado e 
passado nesta cidade de Horizonte, Estado do Ceará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois 
(22/02/2022). Eu, Tiago Ferreira, escrevente autorizado, digitei. Eu, Wilton Freitas, Tabelião Substituto, o subscrevi e dou fé.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  COOPERATIVA DE TRABALHO 
DE MULTISERVIÇOS - COPMS. O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE MULTISERVIÇOS 
- COPMS,  inscrita sob o CNPJ sob o nº 29.414.272/0001-10, com NIRE de n° 5686075 no uso das  
atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data  somam-
se 352 (Trezentos e cinquenta e dois) sócios cooperados, em pleno gozo de seus direitos  sociais para se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no dia 05 DE MARÇO  DE 2022, que será realizada 
no auditório reservado - Av. da Universidade, 2318 - Benfica,  Fortaleza - CE, 60020-180, informamos que 
a mesma será também transmitida em formato oline  pela plataforma ZOOM, o cooperado que optar por 
assistir no formato virtual deve entrar em contado  com a cooperativa até 01(um) dia antes da data de 
assembleia solicitando seu cadastro e para receber  o link de acesso por e-mail, sendo às 08:00 horas em 
primeira convocação, necessitando a  presença de 2/3 de seus associados, às 09:00 horas, em segunda 
convocação, com presença de  metade mais um de seus sócios. E as 10:00 horas, em terceira e última 
convocação com a  presença de no mínimo 50 (cinquenta) sócios, para deliberarem sobre os seguintes 
assuntos  ORDEM DO DIA: 1) Prestação de contas de Conselho de Administração acompanhado de  
parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2021, compreendendo: a) Relatório da  gestão; b) 
Balanço Geral; c) Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas e parecer do  Conselho Fiscal; d) 
Plano de atividade da cooperativa para o exercício seguinte. 2) Destinação  das sobras/perdas apuradas no 
exercício. 3) Eleição e pose dos componentes do conselho  fiscal período 2022. 4) Fixação dos honorários, 
gratificações e da cédula de presença para os  componentes do Conselho Fiscal.  5) Assuntos Gerais da 
assembleia de caráter não deliberativo. Fortaleza, 17 de fevereiro de 2022.  PRESIDENTE DA COPMS - 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE MULTISERVIÇOS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  COOPERSAUDE - 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS, DA  SAÚDE.  O Presidente da COOPERATIVA 
DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE – COOPERSAÚDE, inscrita sob o CNPJ sob o nº 
30.064.248/0001-87, com NIRE de n° 23400017406  no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto 
Social, convoca os senhores associados, que nesta  data somam-se 143 (Cento e quarenta e três) 
sócios cooperados, em pleno gozo de seus direitos sociais  para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022,  que em virtude de falta de espaço físico na sede 
social será realizada no auditório reservado - Av. da  Universidade, 2318 - Benfica, Fortaleza - CE, 
60020-180, informamos que a mesma será também  transmitida em formato oline pela plataforma 
ZOOM, o cooperado que optar por assistir no formato virtual deve  entrar em contado com a cooperativa 
até 01(um) dia antes da data de assembleia solicitando seu cadastro e para  receber o link de acesso 
por e-mail, sendo às 07:00 horas em primeira convocação, necessitando a  presença de 2/3 de seus 
associados, às 08:00 horas, em segunda convocação, com presença de metade  mais um de seus 
sócios. E às 09 horas, em terceira e última convocação com a presença de no mínimo  20 (vinte) 
sócios, para deliberarem sobre os seguintes assuntos ORDEM DO DIA: 1) Prestação de  contas de 
Conselho de Administração acompanhado de parecer do Conselho Fiscal referente ao  exercício de 2021, 
compreendendo: a) Relatório da gestão; b) Balanço Geral; c) Demonstrativo das  sobras apuradas, 
ou das perdas e parecer do Conselho Fiscal; d) Plano de atividade da cooperativa para o exercício 
seguinte. 2) Destinação das sobras/perdas apuradas no exercício. 3) Eleição e pose dos  componentes 
do conselho fiscal e administrativo período 2021/2022. 4) Eleição e posse dos  componentes do conselho 
administrativo para o período de 2021 a 2025. 5) Fixação dos honorários,  gratificações e da cédula 
de presença para os componentes do Conselho de Administração e do  Conselho Fiscal. 6) Justificativa 
das não realizações das assembleias referente a competência  2020/2021. 07) Assuntos Gerais da 
assembleia de caráter não deliberativo. Fortaleza, 21 de fevereiro de 2022. Presidente da Cooperativa 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  COOPERATIVA DE 
TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - COOPERSAÚDE.  O Presidente da COOPERATIVA 
DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA  SAÚDE – COOPERSAÚDE, inscrita sob o CNPJ sob o nº 
30.064.248/0001-87, com NIRE de n°  23400017406 no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto 
Social, convoca os senhores  associados, que nesta data somam-se 143 (Cento e quarenta e três) 
sócios cooperados, em pleno gozo  de seus direitos sociais para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, NO  DIA 04 DE MARÇO DE 2022, que em virtude de falta de espaço físico na sede 
social será realizada  no auditório reservado - Av. da Universidade, 2318 - Benfica, Fortaleza - CE, 60020-
180, informamos  que a mesma será também transmitida em formato oline pela plataforma ZOOM, o 
cooperado que optar por  assistir no formato virtual deve entrar em contado com a cooperativa até 01(um) 
dia antes da data de assembleia  solicitando seu cadastro e para receber o link de acesso por e-mail, sendo 
às 10:00 horas em primeira  convocação, necessitando a presença de 2/3 de seus associados, às 11:00 
horas, em segunda  convocação, com presença de metade mais um de seus sócios. E às 12h horas, em 
terceira e última  convocação com a presença de no mínimo 20 (vinte) sócios, para deliberarem sobre os 
seguintes  assuntos: 1) Deliberação para modificações do Estatuto Social consignadas a seguinte: inclusão 
e  alterações de CNAES, alteração e ajuste na cláusula 14°, alteração na área de atuação da  cooperativa, 
alteração e ajuste no objeto social da cooperativa, 2) Alteração no nome fantasia  da cooperativa. 3) 
Alteração do CNAE principal da cooperativa. 4) Assuntos gerais de interesse  da assembleia de caráter não 
deliberativo. Fortaleza, 21 de Fevereiro de 2022. Presidente da Cooperativa 



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Adiamento - Pregão nº 2022.02.15.1. 

O Pregoeiro Oficial do Município comunica aos interessados, que fica adiada a licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.02.15.1, cujo objeto é a aquisição de medicamentos 

destinados ao atendimento das necessidades das Unidades de Saúde, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Saúde de Barro/CE, para o dia 03/03/2022, às 09:00 horas. Maiores informações e 

entrega de editais no endereço eletrônico: www.bllcompras.com, ou pelo telefone (88) 3554-1612. 

Barro/CE, 22 de fevereiro de 2022. Heitor Fernandes Felix – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico 
n° 2022.02.22.1. Realizará licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, 
cujo objeto é a aquisição de recargas de oxigênio medicinal, destinados ao atendimento das 
necessidades do Centro de Atendimento ao Enfrentamento a Covid-19 e Hospital Santo 
Antônio, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/CE. Abertura: 04 de março 
de 2022, às 10:00 horas. Início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 
24 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço 
eletrônico: www.bllcompras.com, ou pelo telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 22 de fevereiro 
de 2022. Heitor Fernandes Felix – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços Nº. TP-
02.22.1/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestação de 
serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversos trechos de ruas nos Bairros Centro 
(Emboque) e Renê Lucena, localizados na sede do Município de Brejo Santo-CE, referente ao 
(MAPP–1148), celebrado entre o Município de Brejo Santo-CE e o Estado do Ceará, conforme 
projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Tipo: Menor Preço Global. 
Regime de Execução: Indireta. A Comissão Permanente de Licitação deste Município comunica 
aos interessados que no dia 11 de março de 2022, a partir das 08h:00m (horário local), na Rua 
José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de 
"Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores informações ou aquisição do edital no endereço 
acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço 
eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços Nº. TP-
02.22.2/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestação de 
serviços de pavimentação em pedra tosca em diversos trechos de estradas, no Sítio Muquém 
dos Cândidos, Sítio Muquém dos Gabriel e Sítio São Bento, localizados na Zona Rural do 
Município de Brejo Santo-CE, referente ao (MAPP–1066), celebrado entre o Município de Brejo 
Santo-CE e o Estado do Ceará, conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma 
físico-financeiro. Tipo: menor preço global. Regime de Execução: Indireta. A Comissão 
Permanente de Licitação deste Município comunica aos interessados que no dia 14 de março de 
2022, a partir das 09h:00m (horário local), na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo 
Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de "Habilitação" e "Propostas de Preços". 
Maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-
1042, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton 
George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Licitação – Pregão Presencial Nº 
2022.02.18.01. A Prefeitura Municipal de Cariús torna público o Pregão Presencial N° 
2022.02.18.01, para a contratação de empresa apta a executar serviços de levantamentos técnicos 
(Sondagem e Topografia), elaboração de projeto (Arquitetônico, Estrutural, Elétrico, 
Hidrossanitário) e Orçamentos de várias obras em diversas Secretarias Municipais de Cariús, junto 
a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, com data de abertura para o dia 10 de março de 
2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada. 
O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no 
horário das 07:30 às 11:30 horas. Informações pelo fone (88) 3514-1219. Cariús-CE, 22 de 
fevereiro de 2022. Reldembergue Possidônio de Lacerda – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Eusébio. A Câmara Municipal de Eusébio, através da 
Comissão de Licitação, torna público que o processo de Tomada de Preços Nº 2021.11.16.01CME, 
foi revogado por motivos supervenientes e de interesse público, suficientes para justificar a 
conduta, conforme Art. 49 da Lei n° 8.666/93. Eusébio-CE, 11 de fevereiro de 2022.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapajé – Aviso de Licitação – Pregão Presencial 
Nº 2022.02.17.01CMI. A Pregoeira da Câmara de Itapajé/CE, torna público, para conhecimento 
dos interessados que, no próximo dia 10 de março de 2022, às 09:30h, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Itapajé, localizada na Rua Dom Aureliano 
Matos, 1767, Centro, Itapajé/CE, estará realizando licitação cujo objeto é a contratação de 
empresa para Registro de Preços para  manutenção preventiva, corretiva, reforma do edifício 
sede da Câmara Municipal de Itapajé, com percentual de desconto, sobre as tabelas de preços e 
custos da construção civil (SINAPI e SEINFRA), com desoneração, acrescidas de BDI de 
27,35%, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante do Anexo I 
do presente edital, o qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 8h às 12h. 
Itapajé/CE, 22 de fevereiro de 2022. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul – 
CODESSUL. O Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul – CODESSUL, 
torna público a revogação do RDC Nº 001/2022, cujo objeto é a seleção de empresa para Registro 
de Preços consignado em Ata, visando a futura e eventual prestação de serviços de engenharia de 
levantamento topográfico e geoinformática, elaboração e levantamento físico de projetos 
urbanísticos para a regularização de áreas assentamentos informais e/ou condomínios informais 
em Zona Urbana consolidada, Lei Federal nº 13.465/2017 (REURB), juntamente com a 
implementação da Gestão Tributária Municipal conforme especificações e características contidas 
no presente documento, a ser implantado no Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão 
Central Sul Ceará (CODESSUL). Fundamentação legal: Artigo 49, Caput, Lei Federal nº 8.666/93. 
Senador Pompeu/CE, 21.02.2022. Antônio Mauricio Pinheiro Jucá - Presidente do Consórcio 
de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul – CODESSUL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Reabertura de 
Prazo - Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 10.003/2022PERP. A Pregoeira da 
Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, 
torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que fica reaberto o 
prazo para o recebimento das Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, referentes 
ao Pregão Eletrônico Nº 10.003/2022 PERP, tipo menor preço global por item, tendo como 
objeto o Registro de preços para futura e eventual locação, montagem e manutenção de 50 
(cinquenta) estações de terminal de acesso (ETA) para uso portátil sem display frontal para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania do Eusébio-CE, 
no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 07 de 
março de 2022, às 09h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá 
a partir das 10h do dia 07 de março de 2022 (Horário de Brasília). O edital poderá ser obtido no 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  a c i m a  m e n c i o n a d o  o u  p e l o  P o r t a l  d o  T C E - C E : 
www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, 
durante o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado do Julgamento de 
Habilitação – Tomada de Preços Nº 01.001/2022-TP. A Comissão Permanente de Licitação, 
vem informar aos interessados o resultado da Fase de Habilitação da licitação na modalidade 
Tomada de Preços Nº 01.001/2022-TP, cujo objeto é a construção de dois Postos de Saúde nos 
distritos de Nova Graça e Lamarão neste Município de Ipueiras-CE. Assim após análise 
minuciosa chegamos no seguinte resultado: Habilitadas: Apolo Servicos EIRELI, CNPJ: 
13.766.379/0001-97; Construtora Moraes EIRELI, CNPJ 33.278.617/0001-22; WU 
Construcoes e Servicos EIRELI, CNPJ: 10.932.123/0001-14; G7 Construcoes e Servicos 
EIRELI, CNPJ: 10.572.609/0001-99; R7 Serviços e Construções EIRELI – ME, CNPJ: 
22.791.178/0001-30; VK Construcoes e Empreendimentos LTDA, CNPJ: 09.042.893/0001-02; 
Master Servicos e Construcoes EIRELI, CNPJ: 26.991.913/0001-00; Ramilos Construções 
EIRELI-ME, CNPJ: 09.060.561/0001-50; Conjasf- Construtora de Acudagem LTDA, CNPJ: 
01.795.971/0001-38; Antonia de Maria Lopes de Moraes, CNPJ: 29.093.349/0001-05; 
Mandacaru Construções e Empreendimentos LTDA – ME, CNPJ: 27.583.854/0001-02; North 
Empreendimentos e Serviços EIRELI, CNPJ: 35.131.683/0001-09; Limpax Construcoes e 
Servicos LTDA, CNPJ: 07.270.402/0001-55; Delmar Construções EIRELI, CNPJ: 
17.803.489/0001-32; Construtora Santa Terezinha EIRELI, CNPJ: 27.004.063/0001-72; Terra 
Construtora LTDA, CNPJ: 20.786.264/0001-12; J.V.W Construcoes LTDA,  CNPJ: 
07.182.452/0001-80; Construtora Nova Hidrolandia EIRELI – ME CNPJ: 22.675.190/0001-80; 
Seg-Norte Contrucoes e Serviços EIRELI, CNPJ: 30.412.053/0001-80; Construtora Santa 
Beatriz LTDA, CNPJ: 11.962.967/0001-70; Construtora Vipon EIRELI, CNPJ: 34.631.462/0001-
29; Clezinaldo de Almeida Construções, CNPJ: 22.575.652/0001-97; R S M Pessoa EIRELI, 
CNPJ: 33.159.524/0001-89; M R M Barros ME, CNPJ: 17.527.978/0001-09 e W M de 
Vasconcelos Engenharia, CNPJ: 19.707.565/0001-31. Inabilitadas: Apla Comercio, Servicos, 
Projetos e Construcoes EIRELI, inscrita no CNPJ: 24.614.233/0001-42; L E L Serviços EIRELI, 
CNPJ: 13.370.874/0001-82; Claudio R. dos Mendes G. E Jorge, CNPJ: 20.915.247/0001-45; 
Pro Limpeza Servicos e Construcoes EIRELI,  CNPJ: 11.012.912/0001-08; Cenpel – Centro 
Norte Projetos e Empreendimentos LTDA, CNPJ: 05.502.041/0001-08. Desta forma fica aberto 
o prazo para algum questionamento dos atos praticados ou alguma intenção ou manifestação 
contrária do resultado do julgamento, prazo previsto no art. 109, inciso I, alínea "a", Lei n° 
8.666/93. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
10.22.02.18.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Agricultura e 
a empresa M Joseneide Lima Melo EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente contrato é a 
locação de trator agrícola destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Pesca do Município de Itaitinga/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. Fundamentação legal: Processo de Licitação, na modalidade 
Pregão Presencial tombado sob o nº 1001.03.01/2022-PPRP, em conformidade com a Lei 
Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/2002. Valor do Contrato: Global R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). Origem dos 
Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação 
correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, 
inerente a Secretaria de Agricultura do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte Dotação 
Orçamentária: 10.01.20.606.0311.2.047.0000 - Agricultura Familiar - Gestão, Incentivo e 
Comercialização. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Recursos não 
vinculados de impostos. Prazo: O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da 
data de sua assinatura e vigerá até 12 (doze) meses, admitindo-se, porém, a prorrogação dos 
possíveis contratos dela decorrentes, nos termos do artigo 57, II da Lei Federal nº 8.666/93, se a 
proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa à administração, satisfeitos os 
demais requisitos da legislação vigente. Data: Itaitinga-Ce, 18 de fevereiro de 2022. Signatários: 
Antonio Veranilson Matias da Silva e Nival de Melo Junior.

Estado do Ceará - Município de Novo Oriente - Aviso de Retificação do Edital e Reabertura 
do Prazo para Entrega de Documentos de Habilitação e Propostas. O Munícipio de Novo 
Oriente torna público a retificação do edital do contratação de empresa especializada em 
engenharia e arquitetura para elaboração e adequação de projetos básicos, orçamento e memorial 
descritivo, laudos de engenharia e arquitetura, elaboração de orçamento, memória de cálculo, 
cronograma físico/financeiro, especificações técnicas, estudos ambientais e fiscalização de obras 
e iluminação pública junto a Prefeitura Municipal de Novo Oriente –CE, reabrindo-se o prazo para 
entrega dos envelopes para o dia 02 de março de 2022 às 11:00h, estará abrindo licitação na 
modalidade Tomada de Preço Nº 00.001/2022, o termo aditivo estará disponível para consulta nos 
dias úteis, das 07:30 às 13:00h, na Rua Deocleciano Aragão, nº 15, Centro, Novo Oriente/CE, e 
ainda nos seguintes sítios  eletrônicos: https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php e 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Novo Oriente - Ceará, 23 de fevereiro de 2022. Paulo Sergio 
Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Município de Novo Oriente - Aviso de Retificação do Edital e Reabertura do 
Prazo para Entrega dos Documentos de Habilitação e Proposta. O Munícipio de Novo Oriente 
torna público a retificação do edital do construção de 02 (duas) passagens molhadas nas 
localidades de Barra do Riacho Seco e Malhada Grande, Zona Rural do Município de Novo Oriente - 
Ceará, conforme convênio com a superintendência de obras públicas - SOP, Nº 04/2022 - Processo 
Nº 11720083/2021 - MAPP Nº: 1506, reabrindo-se o prazo para entrega dos envelopes para o dia 04 
de março de 2022 às 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço Nº 
05.003/2022, o termo aditivo estará disponível para consulta nos dias úteis, das 07:30h às 13:00h, 
na Rua Deocleciano Aragão, nº 15, Centro, Novo Oriente/CE, e ainda nos seguintes sítios 
eletrônicos: https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Novo 
Oriente - Ceará, 23 de fevereiro de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato dos Instrumentos Contratuais. A 
Secretaria de Educação, Esporte e Juventude do Município de Orós - CE, torna público os 
Extratos dos Instrumentos Contratuais de nº. 2021.11.22.02-01, nº.2021.11.22.02-02, 
nº.2021.11.22.02-03, nº. 2021.11.22.02-04, nº. 2021.11.22.02-05, nº. 2021.11.22.02-06, nº. 
2021.11.22.02-07 e nº. 2021.11.22.02-08, resultantes do Pregão Eletrônico Nº 2021.11.22.02-
SRP: da Ata de Registro de Preço Nº 2021.11.22.02, cujo objeto: Registro de Preços destinado à 
aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Município de Orós/CE, 
junto a Secretaria de Educação, Esporte e Juventude, tudo conforme anexo I do Edital. Dotação 
Orçamentária: 0801.12.361.0181.2.033. Elemento: 3.3.90.30.00 Empresa: Dionison Pereira 
Araujo-ME-ME CNPJ N°: 27.254.755/0001-79. Valor Global: R$ 35.977,50 (trinta e cinco mil, 
novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) - Assina pela Contratada: Dionison 
Pereira Araujo. Empresa: U.S da Cruz Neto-ME- CNPJ N°: 37.847.947/0001-42. Valor Global: 
R$ 38.430,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e trinta reais) - Assina pela Contratada: Ubiratan 
Sobreira da Cruz Neto. Empresa: YBP Comercial LTDA-ME- CNPJ N°: 26.970.227/0001-53. 
Valor Global: R$ 12.322,00 (doze mil, trezentos e vinte e dois reais) - Assina pela Contratada: 
Yulle Batista Pinheiro Teixeira. Empresa: Eliss Carla Lima Felix-ME - CNPJ 
N°:35.629.227/0001-85- Valor Global: R$ 174.308,00 (cento e setenta e quatro mil, trezentos e 
oito reais) - Assina pela Contratada: Eliss Carla Lima Felix. Empresa: Francie de Carvalho 
Mendes-ME- CNPJ N°: 29.048.310/0001-68-Valor Global: R$ 60.768,00 (sessenta mil, 
setecentos e sessenta e oito reais). Assina pela Contratada: Francie de Carvalho Mendes. 
Empresa: V. de Almeida Gomes Alimenticios - CNPJ N°: 35.082.105/0001-11- Valor Global: 
Valor Total: R$ 177.846,00 (cento e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais) - 
Assina pela Contratada: Vinicius de Almeida Gomes. Empresa: Prime Comercio e Transportes 
de Alimentos EIRELI - CNPJ N°:12.911.658/0001-34- Valor Global: Valor Total: R$ 10.103,00 
(dez mil, cento e três reais) - Assina pela Contratada: Francisco Macelo Rodrigues dos Santos. 
Empresa: J M Donna de Freitas Araujo- CNPJ N°:12.240.925/0001-99 - Valor Global: Valor Total: 
R$ 14.220,00 (quatorze mil, duzentos e vinte reais) - Assina pela Contratada: Josefa Maria 
Donna de Freitas Araújo. Assina pela Contratante: José Adailson Barbosa de Oliveira - 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação, Esporte e Juventude. Orós/CE 11 de 
fevereiro de 2022.José Klériston Medeiros Monte Júnior – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato da Ata de Registro de Preços N° 
2022.01.27.01/2022 - SRP. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Orós-CE, torna 
público o extrato da Ata de Registro de Preços nº. 2022.01.27.01/2022 - SRP, resultante do 
Pregão Eletrônico Nº 2022.01.27.01-SRP. Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação, Esporte 
e Juventude. Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de livros didáticos, kit de livros, 
junto a Secretaria de Educação, Esporte e Juventude do Município de Orós-CE, tudo conforme 
anexo I. Fundamentação Legal: nos termos do art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93, na Lei Federal 
nº 10.520/2002, na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Lei Complementar 
147/2014, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores 
alterações, e suas alterações, Decreto 10.024, de 21/09/2019, e o Decreto Municipal nº 080/2018 
e as demais normas legais aplicáveis. Empresa Vencedora: CENE – Central de Negocios 
Editoriais e Comercio de Livros e Revistas LTDA. Endereço: Avenida Santos Dumont, 1343, Letra 
A, Aldeota, Fortaleza (CE), CNPJ Nº: 15.390.730/0001-13. Valor global da Ata de Registro de 
Preços: R$ 1.632.347,50 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e sete 
reais e cinquenta centavos). Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses da data da 
assinatura da Ata. Data de assinatura da Ata de Registro de Preços: 21 de fevereiro de 2022. 
Assina pelo Licitante: Edmilson Alves Junior (CENE – Central De Negocios Editoriais e Comercio 
de Livros e Revistas LTDA). Assina pelo Órgão Gerenciador: José Adailson Barbosa de Oliveira 
(Secretária de Educação, Esporte e Juventude). Orós-Ce, 21 de fevereiro de 2022. José 
Klériston Medeiros Monte Júnior - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Termo de Adjudicação e Homologação. O 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação, Esporte e Juventude de Orós – CE (Órgão 
Gerenciador), Sr. José Adailson Barbosa Oliveira, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando haver o Pregoeiro e sua equipe de apoio cumprindo todas as exigências do 
procedimento de licitação cujo objeto é o Registro de Preços destinado à aquisição de livros 
didáticos, kit de livros, junto a Secretaria de Educação, Esporte e Juventude do Município de 
Orós-CE, tudo conforme anexo I, vem Adjudicar e Homologar o presente processo 
administrativo de licitação, na modalidade Pregão Eletronico Nº 2022.01.27.01 – SRP, para que 
produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente 
processo Adjudicado e Homologado em favor da Empresa: CENE – Central de Negocios 
Editoriais e Comercio de Livros E Revistas LTDA, vencedor do processo com valor total R$ 
1.632.347,50 (hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e 
cinquenta centavos). Ao setor competente para providências cabíveis. Orós - CE, 18 de 
fevereiro de 2022. José Adailson Barbosa de Oliveira - Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Educação, Esporte e Juventude - Órgão Gerenciador.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Tomada de Preço Nº 2022.02.22.01. A 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Orós-CE torna público, para conhecimento 
dos interessados, que, no próximo dia 10 de março de 2022, às 08:00 horas, na sede da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça Anastácio Maia, Nº 40, Centro, Orós-
CE, estará realizando licitação  na modalidade tomada de preço, do tipo menor preço,  com fins 
á reparos na Unidade de Atenção especializada em saúde (Hospital e Maternidade Luzia 
Teodoro da Costa do Município de Orós/CE), junto a Secretaria de Saúde, conforme anexo I, 
parte integrante deste processo, o qual encontra-se na íntegra na sede da Comissão de 
Licitação, localizada na Rua Praça Anastácio Maia, Nº 40, Centro, Orós-CE, no horário de 
08:00h às 12:00h. Orós/CE, 22 de fevereiro de 2022. José Kleriston Medeiros Monte Júnior 
- Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 2202.01/2022. A Pregoeira torna público que no próximo dia 09 de Março de 2022, 
às 09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é a seleção de melhor proposta para 
registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios (peixe 
cavalinha e pilombeta) destinados às familias carentes, para distribuição gratuita no periodo da 
semana santa, através da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu -  
CE. Recebimento das propostas: 24.02.2022 às 17:30h à 09.03.2022 às 08:00h. Data da sessão: 
09.03.2022, às 09:00h. O Edital poderá ser adquirido pelos portais: http://www.tce.ce.gov.br; 
www.bbmnet.com.br. São Luís do Curu, 23 de fevereiro de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Tomada de Preços n° 22.06.01/TP. A 
CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que, no dia 17 de março 
de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de Preços, n° 22.06.01/
TP, cujo objeto é contratação de empresa especializada para serviços de roçagem, capina 
manual e limpeza de terrenos, poda de árvores com limpeza e retirada de galhos nas 
áreas interna e externa das unidades de ensino. Com disponibilização de mão-de-obra e 
fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários. Para atender a demanda 
da Secretaria de Educação Básica. O Edital completo poderá ser consultado pelo sítio  https://
licitacoes.tce.ce.gov.br/. Itapipoca/CE, 22 de fevereiro de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa - 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Tomada de Preços n° 22.23.02/TP. A 
CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que, no dia 17 de março de 
2022, às 15h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de Preços n° 22.23.02/TP, 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA 
NA LOCALIDADE DE MACEIÓ NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. O Edital completo poderá ser 
consultado pelo sítio  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Itapipoca/CE, 22 de fevereiro de 2022. Antônio 
Vitor Nobre de Lima, Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - A Secretaria de Educação Básica do 
Município de Itapipoca,  torna público aos interessados a Chamada Pública Nº 002.06/2022, 
objetivando a CHAMADA PÚBLICA PARA INSCRIÇÃO DE EDITORAS, TITULARES DE 
DIREITO AUTORAL E/OU REPRESENTANTES LEGAIS, COM FINS À Seleção de Material 
Didático Suplementar de Educação destinados ao Componente Educação Física Escolar 
Divididos em Módulos 6º e 7º Anos e 8º e 9º Anos,  em  Conformidade com as Matrizes de 
Referência da BNCC, DCRC e as Competências Socioemocionais das Escolas de Educação 
Básica que Integram a Rede Municipal de Ensino de Itapipoca, e que a  inscrição, a entrega 
da documentação e do material para análise, será de forma presencial na Secretaria de Educação 
Básica, localizada na Rua Inocêncio Braga, 301, Bairro Centro, CEP 62.500-007, no período 
compreendido entre 09/03 a 15/03/2022 das 8h às 12h, (Com horário pré-agendado), seguindo 
todos os protocolos de segurança ao combate da COVID-19. O Edital poderá ser retirado na 
sede da Prefeitura Municipal de Itapipoca/CE, 22 de Fevereiro de 2022. HELOILSON OLIVEIRA 
BARBOSA, Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Infraestrutura - Extrato do 
Contrato 21.23.07/TP-01, oriundo da Tomada de Preços N° 21.23.07/TP. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 
TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. Empresa Contratada: 
MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.305.610/0001-
42. Valor Global do Contrato: R$ 859.210,31 (oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e dez 
reais e trinta e um centavos). Vigência do Contrato: 12 (doze) meses. Data da assinatura do 
Contrato: 16 de fevereiro de 2022. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alteraçãões. Signatários: 
pelo Contratante, Antônio Vitor Nobre de Lima e, pela Contratada, Luiz Rogério Moretto de Souza. 
Itapipoca/CE, 22 de fevereiro de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Infraestrutura. Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria 
de Infraestrutura - Extrato do Contrato 21.23.07/TP-01, oriundo da Tomada de Preços N° 
21.23.07/TP. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/
CE. Empresa Contratada: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o nº 07.305.610/0001-42. Valor Global do Contrato: R$ 859.210,31 (oitocentos e cinquenta 
e nove mil, duzentos e dez reais e trinta e um centavos). Vigência do Contrato: 12 (doze) meses. 
Data da assinatura do Contrato: 16 de fevereiro de 2022. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 
alteraçãões. Signatários: pelo Contratante, Antônio Vitor Nobre de Lima e, pela Contratada, Luiz 
Rogério Moretto de Souza. Itapipoca/CE, 22 de fevereiro de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima - 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - PUBLICAÇÃO DA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 19.08.11/CP. 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 Concorrência Pública nº 19.08.11/CP e com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, resolve: PUBLICAR A HOMOLOGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 19.08.11/CP, tipo menor preço por global, 
que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de Pessoa 
Jurídica para Construção do Mercado Público de Itapipoca, conforme Especificações 
e demais Elementos Técnicos constantes no Termo de Referência e demais Anexos, 
mediante o regime empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Edital e 
seus anexos, bem como PUBLICAR A ADJUDICAÇÃO do objeto licitado em favor da empresa 
CONSTRUTORA GRANITO LTDA, com endereço na Av. Dr. Alfredo Weyne, nº 130, bairro Fátima, 
Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.134.125/0001-53, pela proposta mais vantajosa com 
valor global de R$ 23.653.543,04 (vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, 
quinhentos e quarenta e três reais e quatro centavos). Itapipoca/CE, 22 de fevereiro de 2022. 
Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.
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O Governo prepara um corte de 25% no IPI (Imposto so-
bre Produtos Industrializados), ao custo de R$ 20 bilhões, 
de acordo com membros do Governo. A medida, anuncia-
da, ontem, pelo ministro Paulo Guedes (Economia), terá 
o impacto dos cofres públicos rateado, sendo metade para 
a União e metade para estados e municípios. Segundo o 
ministro, esse movimento é para a “reindustrialização do 
Brasil”. “Esse excesso de arrecadação não é para inchar a 
máquina de novo. Preferimos transformar esse ganho de 
arrecadação em redução de impostos para milhões de bra-
sileiros”, palavras do ministro, em tom de animação de pal-
co. A Receita Federal encerrou 2021 com uma arrecadação 
recorde de R$ 1,8 trilhão, um aumento real de 17,3% em re-
lação a 2020 - ano mais afetado pela pandemia da covid-19. 

Analistas, no entanto, consideram que o valor foi impul-
sionado pela inflação, que o ritmo de crescimento não será 
o mesmo neste ano e que as despesas continuam subindo. A 
redução do IPI também foi implementada no governo Dilma, 
para tentar movimentar a economia. Por ser um imposto re-
gulatório, o IPI pode ter suas alíquotas alteradas por meio de 
decreto presidencial, sem necessidade de aval do Congresso 
Nacional – onde governadores e prefeitos, que também se-
riam afetados, exercem poder de pressão. A ideia é que, caso a 
proposta seja implementada, apenas cigarros e bebidas conti-
nuem com tributação mais elevada. Já produtos de linha bran-
ca ou automóveis, por exemplo, teriam a carga reduzida.

IPI: 25% a menos, por R$ 20 bi

Nova moeda. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou por unanimidade nesta terça-feira (22) 
proposta que regulamenta as operações financeiras com criptomoedas e inclui as fraudes com essas moedas 
digitais, com pena de quatro a oito anos de prisão, além de multa. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.

BC repercute
Horas depois de Guedes 

dizer que o Governo prepa-
ra um corte de 25% no IPI, 
o presidente do BC, Rober-
to Campos Neto, avaliou 
que reduzir tributo auxilia 
na queda da inflação no 
curto prazo, mas não tem 
efeito de forma estrutural. 
Campos Neto disse que 
países como Colômbia e 
Índia também estão discu-
tindo cortes de impostos. 
No entanto, ressaltou que 
a inflação alta deve-se, em 
parte, pelos programas de 
auxílio durante a pande-
mia, que expandiram os 
gastos em todo o mundo.

BC repercute II
Quando ao cenário 

brasileiro, o presidente do 
Banco Central disse esperar 
que a inflação permaneça 
alta, mas comece a acelerar 
a sua queda no período 
entre abril e maio, olhando 
para o acumulado de 12 
meses. O índice oficial de 
inflação no Brasil começou 
2022 com alta de 0,54% 
em janeiro, com índice 
acumulado de 10,38%, 
segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística). No recorte dos 
12 meses até janeiro, a taxa 
é a mais elevada desde 2016 
(10,71%).

Cara estadia
Pesquisa do Procon 

Fortaleza, com preços de 
hospedagem para o período 
de Carnaval (26/2 a 1º/3), 
aponta que a diferença de 
preços de hospedagem 
pode chegar a 426% para 
uma mesma região turís-
tica, no valor total de três 
diárias. O Procon orienta 
que consumidores guardem 
anúncios e propagandas 
das hospedagens, bem 
como recibos e compro-
vantes de pagamento, para 
uma possível reclamação. 
Segundo a Secretaria Muni-
cipal do Turismo, a expecta-
tiva de ocupação hoteleira é 
de 75%, na Capital.

Consórcios
O Sistema de Consórcios 

manteve, em janeiro, o 
ritmo dos bons resultados 
obtidos no ano passa-
do, no País. Também 
avançaram nas vendas, 
inclusive com aumento do 
tíquete médio provoca-
ram ampliação do volume 
de negócios realizados. 
Todos os seis indicadores 
registraram crescimento 
nas comercializações: 
letroeletrônicos e outros 
bens móveis duráveis, com 
304,8%; veículos pesados, 
com 96,0%; imóveis, com 
28,4%; veículos leves, com 
14,9%; serviços, com 3,7%; 
e, motocicletas, com 3,4%.

Conta de luz pode subir ainda mais
Distribuidoras de energia e grandes empresas 
estão se mobilizando para reunir milhões de reais 
e cumprir uma decisão judicial liminar de primeira 
instância que o Governo não consegue reverter 
e pode pressionar ainda mais a conta de luz. O 
rateio milionário vai bancar um pagamento para 
a gaúcha UTE Uruguaiana, da Âmbar, empresa 
de energia do grupo J&F, dono da JBS. A CCEE, 
responsável pela contabilidade do setor, já pagou 
os R$ 19 milhões considerados justos pelo poder 
público. Mas a Âmbar conseguiu na Justiça o 
diretor de receber cerca de R$ 740 milhões, e o 
pagamento precisa ser depositado até 9 de março.

Ataques virtuais a empresas crescem 31%
O ataque hacker vivido pelo grupo 
Americanas no Brasil, que há três 
dias consecutivos deixa fora do ar 
os sites e aplicativos Americanas.
com, Submarino e Shoptime, está 
longe de ser um caso isolado. Se-
gundo levantamento global da con-
sultoria Accenture, cada empresa 

registrou 270 ataques cibernéticos em 2021, um aumento 
de 31% frente a 2020. Desse total, 29 (11%) foram bem-
-sucedidos, ou seja, afetaram o sistema das companhias. 

A Caixa Econômica Fe-
deral liberou novo lote do 
abono salarial do PIS. No 
total, o benefício deve ser 
pago a 23 milhões de bra-
sileiros, o que representa 
um montante de R$ 19,5 
bilhões. Os pagamentos co-
meçaram dia 8, apenas para 
os nascidos em janeiro. Nos 
dias 10, 15 e 17 foi a vez dos 
nascidos em fevereiro, mar-
ço e abril, respectivamente. 
O calendário de pagamen-
to do PIS varia conforme o 
mês de nascimento do be-
neficiário.

Os trabalhadores têm a 
partir da data de liberação 
do pagamento, que atende 
ao mês de aniversário, até o 
dia 29 de dezembro de 2022 
para realizarem o saque dos 
valores, que pode chegar 
a um salário mínimo (R$ 
1.212) e depende do núme-
ro de meses trabalhados no 
ano-base, que para os paga-
mentos realizados neste ano 
é 2020.

Pode receber o abono PIS 
quem trabalhou com cartei-
ra assinada por no mínimo 
30 dias, consecutivos ou 
não, no ano de 2020. Além 
disso, também é preciso es-
tar cadastrado no programa 
PIS ou no Cnis há pelo me-

nos cinco anos; ter recebido 
até dois salários mínimos 
médios de remuneração 
mensal (R$ 2.090) e ter seus 
dados informados pelo em-
pregador (pessoa jurídica 
ou governo) corretamente 
na Rais ou no eSocial do 
ano-base considerado para 
apuração (2020).

Os trabalhadores nasci-
dos em qualquer mês po-
dem consultar se têm direi-
to ao abono salarial de 2022 
e o valor pelo aplicativo 
Carteira de Trabalho Di-
gital, do governo federal, e 
pelo telefone 158. Nascidos 
de janeiro a junho também 
podem consultar se rece-
berão nos aplicativos Caixa 
Tem e Caixa Trabalhador.

Como sacar?
Beneficiários da Caixa 

recebem o dinheiro na con-
ta-corrente ou na poupan-
ça. Quem não tem conta na 
Caixa receberá os valores 
em uma poupança digital 
criada pela Caixa, que pode 
ser movimentada pelo app 
Caixa Tem. Caso o benefi-
ciário não tenha conta na 
Caixa e nem poupança digi-
tal, é preciso ir a uma agên-
cia com o número do PIS e 
documento oficial com foto. 

Por meio do app Caixa 
Tem é possível fazer com-
pras com cartão de débito 
virtual, pagar boletos e con-
tas, fazer transferências e 
saques sem cartão nos cai-
xas eletrônicos e lotéricas. 
Para fazer saques sem o car-
tão, é necessário selecionar 
a opção “Saque sem Cartão”, 
gerar um código e utilizá-
-lo em caixas eletrônicos 

da Caixa, lotéricas e corres-
pondentes Caixa Aqui. No 
dia 15, o Banco do Brasil li-
berou também o pagamento 
para os servidores públicos 
beneficiários do Programa 
de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pa-
sep). O calendário de paga-
mento segue o dígito final 
do número de inscrição do 
trabalhador no Pasep.

Liberado novo lote do abono 
do PIS; veja o calendário
Os beneficiários têm a partir do mês de aniversário, até o
dia 29 de dezembro de 2022 para realizarem o saque dos valores

Prefeitura Municipal de Quixadá - Torna público o extrato da Ata de Registro de Preços resultante do 
Pregão Presencial nº 26.001/2022-PPRP: Nº ATA 26.001/2022-A-SRP - Valor Global: R$ 399.600,00 
– Contratada: C. L. Abreu Júnior LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Raimundo Robenyl-
son Furtado Nogueira. Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito, 
e Cidadania, Armstrong Braga Ferreira, Secretário/Ordenador de Despesa. Objeto: Registro de preço 
visando futura e eventual contratação de serviço de concessão de uso temporário de licença de 
software para aplicativo de bloco eletrônico para auto de infração de trânsito com seus acessórios 
correspondentes e sistema web de gestão. Prazo de vigência: 12 meses contados a partir de sua 
assinatura. Data da assinatura da Ata de Registro de Preço: 16/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá – Aviso de Licitação – A Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção, torna público que às 09h do dia 14/03/2022, na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, 
s/n – Campo Velho – Quixadá/CE, receberá propostas para a contratação de empresa especializada 
em construção civil, para executar projeto de construção de pavimentação em pedra tosca, com exten-
são de 594,53M na rua principal da localidade de Boa Água, distrito de Cipó dos Anjos, município de 
Quixadá, conforme projeto básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos. Modalidade: Tomada de Preços Nº 07.001/2022-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 publicação deste Aviso, no horário de 08h às 12h, ou no portal da transpa-
rência: www.tce.ce.gov.br, e no portal do município: www.quixada.ce.gov.br. Mirlla Maria Saldanha Lima.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso De Licitação – A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que às 09h do dia 15/03/2022, na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge 
Matias, s/n – Campo Velho – Quixadá – CE, receberá propostas para a contratação de empresa 
especializada em construção civil, para executar projeto de construção de uma caixa d’água com 
capacidade de 25M³, na Sede do Distrito de São Bernardo, município de Quixadá, conforme projeto 
básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Pú-
blicos. Modalidade: Tomada de Preços Nº 07.002/2022-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 publicação 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 Beberibe - Aviso de Retificação - Pregão Eletrônico nº 2022.01.19.003-PE-
-SMS - Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos, com 
motorista, combustível e manutenção pela contratada, para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do município. Fica CORRIGIDO os valores totais dos itens 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18. 1.19, 1.20, 1.27 e 1.31 do DETALHAMENTO POR ROTA, 
conforme Retificação em anexo aos autos do Processo Licitatório. Maiores informações no endereço 
da Sede da Comissão de Pregão, Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro – Beberibe/CE, ou pelo fone: 
(85) 3338-1234. Adson Costa Chaves – Pregoeiro Oficial do Município.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Extrato da Ata de Registro de Preços - A Secretária de Saúde, Yonara 
Bezerra Batista torna público, para conhecimento dos interessados o extrato da Ata de Registro De 
Preços Nº. 2022.01.07.002-SRP-SMS - Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aqui-
sições de 5 (cinco) ambulâncias Tipo A – Simples Remoção, e (1) uma ambulância Tipo D – Suporte 
Avançado, do munícipio. - Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Federal 
N0 8.666/93 e suas alterações posteriores. - Valor Global: R$ 947.400,00(novecentos e quarenta e sete 
mil e quatrocentos reais) - Dotação Orçamentária: 1101.10.301.0007.1.011, 1101.10.302.0007.1012. 
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00. Fonte de Recursos: 1500100200, 1601000000, 1603000000, 
1631000000, 1659000000.– VIGÊNCIA:  até 22/02/2023.  – Contratante: Yonara Bezerra Batista, Se-
cretária de Saúde. – Contratadas: CM Veículos Especiais Comercio e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ: 
23.459.837/0001-07, com o valor de R$ 609.500,00(seiscentos e nove mil e quinhentos reais). Assina 
pela contratada: Francisco Carlos Caldas Moura; Vrio Soluções Serviços de Montagens Moveis Eireli, 
inscrita no CNPJ: 20.351.700/0001-38, com o valor de R$ 337.900,00 (trezentos e trinta e sete mil e 
novecentos reais). Assina pela contratada: José Ricardo Mota Rago.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.02.17.001-SRP-INFR  do tipo Menor Preço, cujo objeto:   Registro de preços visando futuras 
e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de 
Infraestrutura do município, que do dia 23/02/2022 a 10/03/2022 até às 08h (Horário de Brasília), 
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, 
no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 10/03/2022, às 
09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do 
dia 10/03/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, 
nº 42 – Centro – Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 
3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Icó – Aviso de Anulação – O Ordenador de Despesas do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto – SAAE, Daniel Maciel de Melo Peixoto do município, torna público a ANULAÇÃO 
do Pregão Presencial Nº 21.002/2022 - PP, cujo objeto: Locação de impressoras térmicas, incluin-
do manutenção, material de apoio e o fornecimento de bobinas de papel térmico personalizado, 
destinadas ao faturamento das contas de consumo de água, com fundamento no Art. 49, caput, da 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. O referido Termo de Anulação estará disponibilizado 
na Comissão de Licitação, no site da Prefeitura (https://ico.ce.gov.br/licitacao.php), no portal de 
licitações do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/) e pelo e–mail: licita.ico@outlook.
com. Informações no tel. (88) 99300.1896.

Prefeitura  Municipal Quixeramobim - O Pregoeiro do município, torna público, a republicação do edital 
em virtude de alterações do termo de referência, para os interessados, e que a nova data será no 
próximo dia 11/03/2022, as 09h horário de Brasília/DF, estará realizando licitação de Pregão Eletrônico 
Nº 13.020/2021 - PE cujo objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para equipar os 
estabelecimentos de saúde, conforme portaria Nº 3.664, de 21/2020, de interesse da Secretaria Muni-
cipal da Saúde, o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada a Rua Monse-
nhor 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. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. Companhia 
Aberta CNPJ n.º 12.528.708/0001-07 NIRE 23.300.030.125 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2022 - AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do art. 
124 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e dos arts. 3º e 5º da Instrução CVM 481/2009, conforme alterada 
(“ICVM 481/2009”), convocar a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada, em primeira convocação, 
no dia 25 de março de 2022, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, para examinar, discutir e votar 
a respeito da seguinte ordem do dia: (i) demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório 
dos auditores independentes, do parecer do Comitê de Auditoria e do parecer do Conselho Fiscal; (ii) 
relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; (iii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2021; (iv) 
proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; (v) fixação do número de membros do Conselho de Administração; (vi) eleição dos 
membros do Conselho de Administração; (vii) caracterização dos membros independentes do Conselho de 
Administração; e (viii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022. Os 
acionistas interessados em participar da AGO por meio de sistema eletrônico de votação a distância deverão 
enviar e-mail para o endereço ri@aerisenergy.com.br com até 3 (três) dias úteis de antecedência da data de 
realização da AGO, manifestando seu interesse em participar da AGO dessa forma e solicitando o link de 
acesso ao sistema (“Solicitação de Acesso”). A Solicitação de Acesso deverá (i) conter a identificação do 
acionista e, se for o caso, de seu representante legal que comparecerá à AGO, incluindo seus nomes 
completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail do solicitante; e (ii) ser 
acompanhada dos documentos necessários para participação na AGO, conforme detalhado abaixo e no 
Manual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração referente à AGO, divulgado nas 
páginas eletrônicas da Companhia (https://www.ri.aerisenergy.com.br/), da CVM (http://www.gov.br/cvm) e da 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). Os acionistas que não enviarem a Solicitação de 
Acesso na forma e prazo previstos acima não estarão aptos a participar da AGO via sistema eletrônico de 
votação a distância. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participação na AGO, os acionistas ou seus 
representantes deverão apresentar à Companhia, além de cópia autenticada do documento de identidade ou 
dos atos societários que comprovem a representação legal: (a) comprovante expedido pela instituição 
financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia com, no máximo, 5 (cinco) dias 
de antecedência da data da realização da AGO; (b) cópia autenticada do instrumento de outorga de poderes 
de representação; e (c) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, 
o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente com, no máximo, 5 
(cinco) dias de antecedência da data da realização da AGO. O representante do acionista pessoa jurídica 
deverá apresentar cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão 
competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) 
comparecer à AGO como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro 
represente acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na 
AGO caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse 
caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima 
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do fundo. 
Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada 
há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, §1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º 
e §2º da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, 
qualificação completa do outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão 
dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante ou com assinatura digital por 
meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil, como alternativa ao 
reconhecimento de firma. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas 
na AGO por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, 
consoante previsto no art. 126, §1º da Lei das S.A. As pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão 
ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e 
segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, 
acionista ou advogado (Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04.11.2014). Os documentos dos acionistas 
expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião Público, ser 
apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção 
da Apostila), legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta 
Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos. Validadas a condição de acionista e a 
regularidade dos documentos enviados para participação na AGO, o acionista receberá, por email, as 
instruções para acesso ao sistema eletrônico para participação na AGO. Caso o acionista não receba as 
instruções de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário de início da AGO, deverá 
entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores, por meio do e-mail ri@aerisenergy.
com.br, em até, no máximo, 2 (duas) horas de antecedência do horário de início da AGO, para que seja 
prestado o suporte necessário. Na data da AGO, o link de acesso à plataforma digital estará disponível a 
partir de 30 (trinta) minutos de antecedência e até [15 (quinze)] minutos após o horário de início da AGO, 
sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via 
link, conforme instruções e nos horários aqui indicados (entre 30 (trinta) minutos antes e [15 (quinze) minutos 
após o horário marcado para início da AGO). Após 15 (quinze) minutos do início da AGO, não será possível 
o ingresso do acionista na AGO, independentemente da realização do cadastro prévio. Assim, a Companhia 
recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para participação da AGO com pelo menos 15 
(quinze) minutos de antecedência. Instruções e orientações detalhadas sobre os procedimentos para 
acompanhamento, participação e manifestação por parte dos acionistas serão prestadas pela mesa no início 
da AGO. Em linha com o previsto na ICVM 481/2009, no caso de acionistas que desejarem se manifestar 
durante a AGO, todas as instruções de voto recebidas por meio de boletim de voto a distância para aquele 
mesmo acionista serão desconsideradas. Nos termos da ICVM 481/2009, serão considerados presentes à 
AGO os acionistas cujo boletim de voto a distância tenha sido considerado válido pela Companhia ou os 
acionistas que tenham registrado sua presença no sistema eletrônico de participação a distância de acordo 
com as orientações acima. Ressalta-se que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGO, 
uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital. A Companhia ressalta que será de 
responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização 
das plataformas para participação da AGO por sistema eletrônico, e que a Companhia não se responsabilizará 
por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma 
digital que não estejam sob controle da Companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a 
serem deliberadas na AGO, incluindo a proposta da administração que contém informações complementares 
relativas à participação na AGO por meio do sistema eletrônico, estarão à disposição dos acionistas na sede 
social da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia, da CVM e da B3. Caucaia, 23 de fevereiro 
de 2022. Alexandre Funari Negrão - Presidente do Conselho de Administração

AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - Companhia 
Aberta - CNPJ/ME nº 12.528.708/0001-07 - NIRE 23.300.030.125 | Código CVM n.º 02528-3 - AVISO AOS 
ACIONISTAS - A AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 
S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que os documentos e informações 
relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 25 de março de 2022, às 10h00, são disponibilizados nesta data 
na sede da Companhia, localizada na Cidade de Caucaia e Estado do Ceará, na Rodovia CE-155, km. 
2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, e no Escritório Administrativo da 
Companhia, localizado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida José de Souza Campos, 
1321, 12° andar, Cambuí, CEP 13025-320 e nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários 
(www.gov.br/cvm), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão  (www.b3.com.br) e da Companhia (www.ri.aerisenergy.
com.br). Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será 
oportunamente realizada no jornal “O Estado”. Caucaia, 23 de fevereiro de 2022. Bruno Lolli - Diretor de 
Planejamento e de Relações com Investidores

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO - O PRESIDENTE  DA  COPAZEL–COOPERATIVA  AGROINDUSTRIAL ZÉ LOURENÇO, CNPJ nº 

10.254.805/0001-15, NIRE nº 23.4000.14245, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, VEM RETIFICAR O EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,publicado em 15/02/2022, Caderno Economia, página 10, do 

Jornal O ESTADO, e para dele fazer constar as alterações a seguir indicadas:Para a ASSEMBLEIA GERALORDINÁRIA: I - Onde se lê: Edital 

de 1ª, 2ª e 3ª Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital LEIA-SE: EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  II- Onde se lê: item 10 – Eleição de 02 (dois) delegados, para representar a COPAZEL na Central 

Copacaju. LEIA-SE: item 10 - Eleição de 03 (três) delegados, para representar a COPAZEL na Central Copacaju. III - Onde se lê: 

Recomposição, renúncia e eleição de membros da Diretoria da COPAZEL. LEIA-SE: Realocação de cargos na Diretoria. IV- Item 13 – redação 

deste item será renumerado para Item 14, que será incluído. V- Item 13 – passará a ter a seguinte redação: Eleição para cargo de Diretor 

Presidente, ora em vacância. PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Inclusão do item 2: Prestação de contas do Plano de 

Desenvolvimento do Comércio Justo 2020. Alíneas: a, b, c, d, e, f - OBSERVAÇÕES: excluídos.  Chorozinho/CE, 23 de Fevereiro de 2022 . 

ANTONIO RONALDO PEREIRA DE SALES –DIRETOR PRESIDENTE

Para os devidos fins e efeitos o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, em seu inteiro teor 

conforme abaixo: 

COPAZEL– COOPERATIVA  AGROINDUSTRIAL  ZÉ  LOURENÇO - CNPJ n.º10.254.805/0001- 15

A  COPAZEL – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ZÉ LOURENÇO, situada na Rua1°de Maio,s/n, Assentamento  Zé Lourenço, Distrito 

de Triângulo, Zona Rural, Chorozinho-Ceará, cumprindo deliberação da Diretoria, por seu Presidente,na forma do Estatuto Social no 

art. 17 e alínea “f” do art. 33, CONVOCA os associados em pleno gozo de seus direitos sociais,que nesta data somam 62(sessenta e dois) para 

se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 25 DE FEVEREIRO DE 2022, 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 devotar,para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA::PARA A ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA: 1- Prestação de contas dos órgãos de administração pertinentes ao exercício findo em 31/12/2021,acompanhado de Parecer do 

Conselho Fiscal e demais demonstrativos contábeis e financeiros.A prestação de contas compreende:a) Relatório da Gestão; b) Balanço 

Patrimonial; e,c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas no exercício. 2 – Destinação das sobras líquidas ou perdas apuradas; 3 - Plano 

de atividades para o exercício 2022; 4 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 5- Admissão, demissão e/ou eliminação de cooperados;6- 

Prestação de Contas do PDCJ (Plano de Desenvolvimento do Comercio Justo) 2021;7-  PDCJ (Plano de Desenvolvimento do Comercio 

Justo) 2022; 8-  Eleição membros do Comitê Ambiental; 9-  Eleição dos membros do Comitê do Prêmio do Comercio Justo; 10– Eleição de 03 

(três) delegados,para representar a COPAZEL na Central COPACAJU; 11- Indicação de 02 (dois) cooperados para compor o Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal da Central Copacaju; – Realocação de cargos na Diretoria; - Eleição para cargo de Diretor Presidente, ora 

em vacância; - Assuntos diversos de interesse social, sem caráter deliberativo.PARA A  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 01 – 

Alteração Estatutária; 02 -  Prestação de contas do Plano de Desenvolvimento do Comércio Justo 2020.

Chorrozinho/CE, 15 de Fevereiro de 2022.  

ANTONIO RONALDO PEREIRA DE SALES – DIRETOR PRESIDENTE

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COPAZEL – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ZÉ LOURENÇO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

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

Janeiro 08/02/2022 29/12/2022 

Fevereiro 10/02/2022 29/12/2022 

Março 15/02/2022 29/12 /2022 

Abril 17/02/2022 29/12/2022 

Maio 22/02/2022 29/12/2022 

Junho 24/02/2022 29/12/2022 

Julho 15/03/2022 29/12/2022 

Agosto 17/03/2022 29/12/2022 

Setembro 22/03/2022 29/12/2022 

Outubro 24/03/2022 29/12/2022 

Novembro 29/03/2022 29/12/2022 

Dezembro 31/03/2022 29/12/2022

Calendário para abono do PIS

Data de
nascimento

Data do início 
do recebimento

Data final do 
recebimento



FOTO VITOR SILVA/BOTAFOGO 

Atualmente, o Botafogo está perto de anunciar oficialmente
a contratação do treinador português Luís Castro 

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

Empate. A seleção brasileira feminina repetiu ontem (22) seu fraco desempenho ofensivo das partidas anteriores e 
empatou em 0 a 0 com a Finlândia. A partida foi válida pela terceira e última rodada do Torneio da França, em Caen. O 
Brasil entrou em campo já sem chances de título. Apesar de dominar o jogo, a equipe criou pouco e finalizou pior ainda.ESPORTES

O Botafogo chega à oitava 
rodada do Campeonato Ca-
rioca, pela qual enfrentará o 
Flamengo, ainda sob coman-
do interino e sem anunciar 
reforços para a temporada, 
mas já conta com sinaliza-
ção ambiciosa do investidor 
americano John Textor. Mui-
to perto de anunciar oficial-
mente o acerto com o técnico 
português Luís Castro, o Bo-
tafogo analisa o mercado da 
bola e sonha em ter nomes de 
peso no elenco ao menos para 
a disputa do Campeonato 
Brasileiro. Nesta procura por 
reforços, o time alvinegro, in-
clusive, sondou a situação de 
Everton Cebolinha, ex-Grê-
mio e atualmente no Benfica 
(POR), e do uruguaio Cavani, 
do Manchester United (ING).

Dono de 90% da SAF do Bo-
tafogo, Textor já havia indicado 
que a contratação de novos jo-
gadores para o elenco depen-
deria da chegada do novo téc-
nico, uma vez que a análise das 
necessidades do grupo e perfil 
procurado seria um trabalho 
conjunto entre comissão técni-
ca e o departamento de scout.

Há a expectativa de que o 
anúncio oficial da contratação 
de Castro aconteça muito em 
breve -no clássico por vir, o 
auxiliar Lúcio Flávio seguirá à 
frente do Botafogo. Ainda as-
sim, o clube já se movimenta 
nos bastidores visando as ne-

cessidades para a temporada.
No caso de Cebolinha, que 

recentemente também esteve 
na mira do Flamengo, o joga-
dor avaliou, após contato bo-
tafoguense, que a permanên-
cia no clube português era o 
melhor para o atual momen-
to da carreira -o brasileiro 
teve uma melhora no rendi-
mento e vem se destacando.

Já Cavani, de quem Textor é 
fã, recebeu contatos iniciais, no 
sentido de ser apresentado ao 
projeto da nova gestão botafo-
guense. No entanto, as negocia-
ções são consideradas difíceis, e 
o atacante de 35 anos, perto do 
fim de seu atual contrato, ainda 
é tido como um sonho.

A ideia de Textor é trabalhar 
com cautela e ter no horizonte 
que o fim das temporadas na 
Europa pode facilitar as trata-
tivas. Já há um mapeamento, 

mas, agora, o clube tenta ali-
nhar o que tem à mesa com 
as expectativas de Luís Castro. 
A intenção é fechar com seis 
jogadores que chegariam com 
status de titulares.

No início de janeiro, Textor 
já havia indicado um olhar para 
brasileiros que estão atuando na 
Europa. “São jogadores que tal-
vez não pensem em voltar ago-
ra, mas isso pode mudar com o 
que está acontecendo no Brasil. 
Os Red Bulls da vida e pessoas 
como eu estão aparecendo. Isso 
pode inspirá-los a voltar para o 
país natal não só para encerrar 
a carreira, mas para estar no 
auge da sua carreira”, disse. 

O empresário acrescentou, 
ainda, que isso pode se esten-
der a estrangeiros no futebol 
europeu. “Esses veteranos não 
precisam ser brasileiros, po-
dem ser jogadores que queiram 

atuar aqui. Eles trazem lide-
rança, sabedoria e a coisa mais 
importante no futebol: calma. 
A diferença entre um jogador 
incrível e um mediano é o sen-
so de calma, é saber lidar com o 
momento. Esses capitães vete-
ranos trazem isso.”

A contratação de Luís Cas-
tro, que também interessava ao 
Corinthians, foi uma demons-
tração de força que o norte-a-
mericano gostaria de dar ao 
mercado. Por ser a primeira 
grande negociação à frente do 
departamento de futebol do 
clube, e entender que o trei-
nador se encaixa no projeto 
desenhado, houve um esforço 
para o acerto, mesmo quando 
tudo indicava que as negocia-
ções tendiam para acerto com 
os paulistas. Enquanto aguarda 
a chegada dele, o time alvine-
gro dá andamento ao Carioca, 
em que, apesar do período de 
transição, faz boa campanha, 
com 16 pontos, tal como o rival 
Flamengo, que leva vantagem 
no saldo de gols e aparece em 
terceiro, uma posição acima.

Com elenco e treinador re-
cém-contratado já assentados, 
o time rubro-negro tenta, ainda 
assim, se encontrar na tempo-
rada. O time do português Pau-
lo Sousa vem de derrota nos 
pênaltis para o Atlético-MG na 
final da Supercopa do Brasil e já 
perdeu clássico diante do Flu-
minense neste Estadual.

QUEM SÃO? Na ponta esquerda Marcelo Paz e na ponta 
direita, Bechara. E no meio, quem são?

ALBERTO PERDIGÃO Meu amigo e ex-craque do bas-
quete, Alberto Perdigão lançou no sábado que passou no Flórida 
Bar seu mais novo livro, que traz na capa o nome Únicos, são 127 
páginas do poema de solidão, saudade, silêncio e sombras. Uma 
obra que mara uma vez faz mostrar sua sensibilidade poética.

Seu Costa

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Quando vejo nos dias atuais um time perder por 9 a 2 
me lembro do sempre lembrado José Raimundo Costa. 
Ele revisava a minha coluna e num dia viu que eu elogiava 
o Sumov por ter vencido um adversário por 9 a 2. Costa 
interrompe a leitura e diz para mim. Time ruim este Su-
mov. E eu arrematei, seu Costa o Sumov ganha de 9 a 2 e 
o senhor ainda acha ruim este time, perguntei.  E ele veio 
de lá dizendo que time que leva 9 gols em 40 minutos não 
pode fazer 2 em ninguém. Genial.

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

Loteria dos Sonhos
Está muyito boa a propaganda que fala da Loteria dos 

Sonhos. Os programas de esporte das diversas emissoras 
locais tem veiculada as mensaagens deste concurso de 
palpites. Insista, persista e não desista.

Perdigão
Na página 31 está um belo trabalho e do qual retirei 

do seu livro este pequeno trecho. "O que tenho de poeta, 
talvez possa admitir mas isso é comum a muito gente é o 
olhar do poeta. Aquele olhar que vê poesia em tudo pode 
ser. O olhar que enxerga as sombras antes mesmo de per-
ceber o sol o olhar que mira as crateras da lua e vê o pelé 
fazendo um gol de cabeça. O olhar que fita as estrelas e se 
entristece ao perceber que elas não sempre mais.

Um timão
Só os que se foram! Flavio Ponte, José Raimundo Costa, 

J.C. Alencar Araripe, Antonio Tavares, Edgar Costa, Ed-
mundo Vitoriano, Ezaclin Aragão, Zé Rosa, Hoão Guima-
rães, Agladin Moura, Blanchard Girão, Odalves Lima, que 
timão este. Foi na década de 60 e o jornal O Povo era o 
time destes astros.

Criticar
Quando a crítica é sistemática, perde o valor.

Relevar
Deixe por menos, não se estresse. Releve.

Jesus Cintra

Hoje rendo minha homenagem 
a um homem preparado e uma 
figura humana valiosa. O papo 

com ele no domingo que passou 
veio a lhe admirar mais. E o cenário 
foi o Flórida Bar que ele também 
frequenta. Daqui meu abraço a ele 
com o maior respeito.

Botafogo recebe Fla pelo Carioca, 
com expectativa de reforços
Ainda sendo comandado por um técnico interino, o clube alvinegro 
carioca irá enfrentar o Flamengo sem o anúncio de reforços de peso

TED GÁS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI ME 
Torna público que requereu à SEUMA a Licença Ambiental Simplificada 
para Atividades para  Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), Localizada na Rua Nova Fortaleza, nº 197; Bairro Planalto Ayrton 
Senna; Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

A/O ROCHA E QUEIROZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME 
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano – SMU a  Renovação 
da Licença Ambiental para Comércio Varejista de Gás Liquefeito de  Petróleo (GLP), localizada na 
Avenida Cicero Rodrigues de Moura nº 227, Bairro Jardim  Bandeirantes, Município de Maracanaú, 
Estado do Ceará. A PRESENTE PUBLICAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DO PROCEDIMENTO DE  
LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO À SMU, E SEUS EFEITOS SÓ SERÃO  VALIDADOS COM 
A DEVIDA EMISSÃO DA LICENÇA.

A/O TED GÁS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI ME 
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano – SMU a  Re-
novação da Licença Ambiental para Comércio Varejista de Gás Liquefeito de  Petróleo (GLP), 
localizada na Avenida Adauto Lima nº 358, Bairro Timbó, Município de  Maracanaú, Estado do 
Ceará. A PRESENTE PUBLICAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DO PROCEDIMENTO DE  LICEN-
CIAMENTO AMBIENTAL JUNTO À SMU, E SEUS EFEITOS SÓ SERÃO  VALIDADOS COM A 
DEVIDA EMISSÃO DA LICENÇA.

JASC EMPRRENDIMENTO  IMOBILIÁRIOS LTDA
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Ur-
bano de Eusébio – AMMA a Licença de Operação para a Estação de Tratamento 
de Esgotos, localizada na Rua Farias Brito, s/n, Bairro Amador, Eusébio/ CE. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339102-  Maike Gomes de Oliveira e Maria Erinádila Teles Costa dos Santos;    
339103- Jansen Torres Dantas e kaillany da Silva Pereira;
339104- Pedro Gregorio do Nascimento e Gonçala Barros Ferreira.
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, 22 de Fevereiro  de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

C A R T Ó R I O DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

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

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:

Edital n° 30278 -  ALDEMIR PEREIRA NUNES e DULCILENE ALVES DE SANTANA;
Edital n° 30276 - ANTONIO JOSELICIO GOMES DA SILVA e LUANA GABRIELLA SILVA DE ASSIS;
Edital n° 30281 - ANTONIO MARCELO DE PAULA e FRANCISCA VANDERLÂNIA SILVA PEREIRA;
Edital n° 30274 - CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS e FRANCISCA RAFAELA ALVES FERREIRA;
Edital n° 30279 - DAVI ANDERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO e NICOLE DE LIMA ALVES;
Edital n° 30270 - ELIABE LIMA FERREIRA e FERNANDA LIMA SILVA;
Edital n° 30275 - FRANCISCO HÉLIO LOURENÇO DE OLIVEIRA e MARIA DO LIVRAMENTO ANASTACIO;
Edital n° 30282 - FRANCISCO WELLINGTON OLIVEIRA SILVA e FRANCISCA BEATRIZ ALVES MEDEIROS;
Edital n° 30273 - JOCELITO ALVES CORDEIRO e MARIA SANDRA DE LIMA;
Edital n° 30280 - JOSE DE RIBAMAR SOARES FILHO e EURISA ARAUJO CARNEIRO;
Edital n° 30272 - JUAREZ RODRIGUES BRANDAO JUNIOR e RITA DE CASCIA JORGE VERAS;
Edital n° 30271 - NATANAEL BARBOSA SALDANHA e BEATRIZ FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA;
Edital n° 30277 - ORNELIANO MOREIRA PEREIRA e RENATA DA SILVA COSTA;
Edital n° 30294 - ANDRE SILVA LIMA e ROBERTA FERREIRA DA SILVA;
Edital n° 30292 - ANTONIO NISHI MACHADO e WLÁDIA CRISTINA DE SOUSA XAVIER;
Edital n° 30297 - DAVI SARAIVA NOGUEIRA e VALESCA PEREIRA DOS SANTOS;
Edital n° 30290 - EDVAN BARBOSA DA SILVA e BRENA SILVA DOS SANTOS;
Edital n° 30288 - ELIAS DA SILVA MAXIMIANO e ALEXSSANDRA DE FREITAS SILVA;
Edital n° 30285 - FRANCISCO GLAUBERTON SENA MATOS e LÍDIAN VASQUES SILVA;
Edital n° 30283 - FRANCISCO IAGO PAIVA AMARAL e KAILANE BRAZ ARRUDA;
Edital n° 30295 - JAYRO RODRIGUES DA SILVA e VANESSA JERONIMO SANTOS;
Edital n° 30289 - JOHN KLACK PINHEIRO TEIXEIRA e BRUNA LARISSA SILVA PEREIRA;
Edital n° 30296 - JOSÉ FILHO SANTANA DA SILVA e MARIA JOSELIA FLORENCIO DE CARVALHO;
Edital n° 30293 - KLEBERSON DA COSTA BEZERRA e RAÍCE IORANA SILVA SANTOS;
Edital n° 30298 - REGINALDO ABREU DA SILVA e MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA;
Edital n° 30286 - ROSEMBERG BARROS DA SILVA e NALANDA LIMA BEZERRA;
Edital n° 30287 - SAMUEL EDUARDO DA COSTA e ANTONIA FRANCIANE GOMES LIMA;
Edital n° 30291 - SERGIO DO NASCIMENTO e CESARINA FREITAS DE ABREU GOMES.
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, 22 de Fevereiro de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

       OFICIALA

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9406-LUIS EDUARDO DE ALMEIDA TAVARES E ALESSANDRA LIMA DE VASCONCELOS
Nº9407-RAPHAEL MARQUES DA SILVA E TICIANA ALBUQUERQUE BARBOSA
Nº9408-JAIR DE AZEVÊDO MOREIRA FILHO E TALITA SOUSA DA COSTA
Nº9409-ANTONIO HERIVELTON PEREIRA FERREIRA E MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 
DE OLIVEIRA
Nº9410-NATANIEL FROTA DA SILVA E ANA LIDIA BRAGA DO NASCIMENTO
Nº9411- ROMMEL DA SILVEIRA CALIXTO E TAILINE DE ABREU GOMES.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 22 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.

66575-BRUNO BEZERRA DE MELO E CLAUDEMIRA ADELITA RODRIGUES MIRANDA
66576-GILBERTO FEITOSA DA SILVA E FRANCISCA DAS DÔRES ASSRÉ COELHO
66577-LUIZ SARAIVA DE MELO E RAIMUNDA AILSA CARDOZO DIAS
66578-ALESSANDRO LUCAS CABRAL DO NASCIMENTO E ANA BEATRIZ MAIA COSTA
66579-MOACIR MACHADO FERREIRA E ANTONIA BEZERRA DE MORAIS
66580-NARCÉLIO BERNARDO DA SILVA E KARLA ADRIANA TELES DOS SANTOS
66581-RENATO JUNIOR PINTO SILVA E THAYNA GABRIELY DE FRANÇA FELIX
66582-THIAGO FERREIRA DOS SANTOS E JOYCE  COSTA SILVA
66583-VALBER VICTOR DE FREITAS FREIRE E RAYANA CASTRO MENDES BALLESTAD.

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

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° 75532 - JOSÉ JARDEL DA SILVA e FABIANA RODRIGUES DO
NASCIMENTO; Edital n° 75533 - GUSTAVO MAGNO BARBOSA ALENCAR e 
REBECCA DE LIMA CORREIA; Edital n° 75534 - ANTÔNIO FAGNER BARBOSA 
TEODOSIO DE SOUSA e MARIA LORENA FERREIRA LIMA; Edital n° 75530 - JOSÉ 
RIZOMAR DE LIMA e MARIA KLEYCIANA SANTOS DA SILVA; Edital n° 75531 
- FILIPE TAVARES SOARES e REBECA DE SOUSA LEITÃO; Edital n° 75535 - 
DARLYSON KEYRELE SIMPLICIO PEREIRA e IMAIARA DA  SILVA LIMA LINO.
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, 22 de Fevereiro de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

A V CORREIA DE SOUSA - (PROFIMOTOS)
Torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano – SMU, a 
Licença Ambiental Única para Funcionamento da atividade de Manutenção e reparação de 
motocicletas e motonetas e Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicle-
tas e motonetas, localizada no  endereço R SIQUEIRA CAMPOS, nº 1071, Bairro Siqueira, 
sob o CEP.: 60.732-260, Município de Maracanaú Estado do CE.

Rozivanda Pereira da Silva, CPF: 852.533.243-72 – Torna público que requereu à Autarquia Muni-
cipal de Meio Ambiente - AMAQUI a Autorização Ambiental para empreendimentos turísticos, para 
realização de eventos festivos localizada na Rua Humberto Martins nº 508, Bairro Luiz Almeida, 
no município de Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

A FNT CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA, torna público que requereu ao INS-
TITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA – IMAC, a (LO) Li-
cença de Operação para Atividades Odontológicas, no município de Caucaia no 
endereço Rua Juaci Sampaio Pontes, n° 2088, Centro, Caucaia – CEP 61.600-
150. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento do IMAC.

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 SILVA; (REPUBLICAR 
POR INCORREÇÃO)
Edital n° 27378 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA e ELIANE BEZERRA PEREIRA;
Edital n° 27379 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDERSON RODRIGUES BERNARDO e TAYS BATISTA DO NASCIMENTO;
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, 22/02/2022
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° 18160 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
REINALDO DE AMORIM LEITÃO e MARIA ARLETE NOGUEIRA DA COSTA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 22/02/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente



Buscando promover um 
ambiente de incentivo esporti-
vo e inclusão, uma parceria en-
tre a Associação Fortaleza Azul 
(FAZ) e da Ceará SUP Club ge-
rou o projeto TEA(MAR), que 
visa proporcionar bem-estar 
e qualidade de vida para pes-
soas dentro do espectro autista 
(TEA) e suas famílias. Desde 
janeiro, o grupo selecionado 
para o primeiro semestre está 
tendo aulas quinzenais gratui-
tas de stand up paddle (SUP) 
na praia do Mucuripe.

O SUP é um esporte aquáti-
co no qual o objetivo é ficar em 
pé em uma prancha e utilizar 
um remo para mover-se pela 
água. A prática tem raízes po-
linésias, mas chegou ao Brasil 
por meio de surfistas e atual-
mente é febre em diversas ci-
dades litorâneas como Rio de 
Janeiro e Fortaleza.

Até novembro, a ação deve 
beneficiar cerca de 80 alunos a 
partir dos 4 anos de idade. A 
próxima edição ocorrerá no 
dia 12 de março, das 8 às 10 
h da manhã. De acordo com 
Renata Fernandes, diretora 
administrativa da FAZ, o pro-
jeto foi criado ao perceber-se 
a necessidade de inclusão dos 
autistas no mundo esportivo 
e no convívio social. “As aulas 
são maravilhosas, regadas a 
sorrisos e muita diversão não 
só dos autistas, mas também 
dos acompanhantes que amam 
as aulas e o clima de harmo-
nia”, relata a diretora.

A primeira edição do pro-

jeto foi realizada em 2019 e 
obteve sucesso notável. “O 
sucesso dos resultados da pri-
meira edição do projeto nos 
fez buscar reeditá-lo, dessa vez 
atendendo mais pessoas. É im-
pressionante como as crianças 
e adolescentes se conectam 
com o mar, com a prancha e 
com a atividade esportiva”, or-
gulha-se Renata Fernandes.

Durante as aulas do proje-
to, cada aluno é acompanhado 
por um instrutor e educador 
físico, que recebeu treinamen-
to da psicóloga da equipe para 
a condução e abordagens ne-
cessárias. Além disso, medidas 
de segurança para os cuidados 

sanitários são adotadas para 
garantir a segurança dos par-
ticipantes e dos familiares. 
As aulas são divididas por 
horários em pequenas tur-
mas para garantir o distan-
ciamento social, há limpeza 
de equipamentos e o uso de 
máscaras é obrigatório.

O esporte de maneira ge-
ral é importante para quem 
está dentro do espectro autis-
ta porque ajuda no processo 
de inclusão e de socialização, 
podendo funcionar de forma 
terapêutica, já que trabalha o 
desenvolvimento motor e sen-
sorial. Renata explica que o 
stand up paddle foi escolhido 

por ser uma prática que ocorre 
ao ar livre, em contato com o 
mar e trabalha o equilíbrio e 
a concentração. “Um projeto 
como este é importante por 
promover a inclusão em um 
esporte e o convívio com pes-
soas que não faziam parte do 
seu cotidiano”, pontua.

Os alunos foram seleciona-
dos mediante inscrição prévia, 
o anúncio foi feito nas redes 
sociais e a diretora relata que 
as 80 vagas foram preenchidas 
de maneira rápida. “Ao final de 
todas as vivências recebemos 
relatos que mostram a impor-
tância do projeto na vida do 
autista e de sua família”, afirma.

Além do TEA(MAR), a As-
sociação Fortaleza Azul, que 
atende mais de 300 famílias, 
também está envolvida em 
outras ações de inclusão para 
autistas como cinemas adap-
tados, eventos em locais públi-
cos direcionados para autistas, 
arrecadação de cestas básicas, 
atendimento multidisciplinar 
para pessoas em fila de aten-
dimento no SUS, acolhimento 
de famílias recém diagnostica-
das e consultorias jurídicas.

Por Yasmim Rodrigues

1Nunca mais se ouviu falar da comis-
são de inquérito que apura as ativi-

dades sindicais de policiais militares 
na greve dessa instituição que parou 
literalmente a ação policial e provocou 
mortes e assaltos em Fortaleza.

2Perguntinha ingênua: o que houve 
ou o que terá havido Salmito Filho e 

Elmano Freitas?

3População quer saber? Prá que tanto 
investimento na segurança pública 

se as chacinas, crimes, invasão de gan-
gues nos condomínios, bandidagem 
continua correndo solta no Estado?

4Com o palavra o titular da Pasta, 
Sandro Caron.

5Alegria e festas para Márcia 
Sampaio e Amando Lima Júnior, 

consagrado radialista e comentarista 
esportivo.

6O filho Rodrigo de Sousa Lima 
laureado professor de educação 

física, mestre e um dos organizadores 
do R9, complexo esportivo de Ronaldo 
Fenômeno e coordenador de esportes 
do Colégio Batista, comemorou em 
grande estilo seus 35 anos. Os parabéns 
da coluna.

7Elegante a vida toda, Tiago Vieira 
recebeu o jornalista Híder Ponte no 

gabinete refrigerado da Ebral, man-
tenedora do complexo Parque da Paz. 
Um gentleman o Tiago.

8Sempre visto num restaurante chique 
da cidade, o médico Anchieta Ma-

ciel, o maior nome da psiquiatria local.
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Um pouco de muita gente
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GERAL
Sine Municipal oferta 288 oportunidades de trabalho. As vagas incluem cargos como auxiliar 
de linha de produção, serralheiro, atendente telemarketing, entre outros. Para atendimento 
presencial, é necessário agendamento prévio no Canal do Desenvolvimento Econômico.

Projeto inclusivo promove aulas de stand-up 
paddle para autistas até o mês de novembro
As aulas tiveram início em janeiro e devem beneficiar um grupo de 80 alunos até o fim do ano

A Bando Propaganda é a responsável pelo redesign da marca 
e nova campanha institucional do grupo FAN que está no mer-
cado há 60 anos, atuando em diversos setores como o alimentí-
cio, de combustível, da construção civil e  mercado financeiro.

A ideia da agência é estreitar ainda mais os laços de pro-
ximidade do Grupo FAN com o público, promovendo uma 
campanha institucional que destaca todas as empresas que 
fazem parte do grupo: a Usibras, FAN Construções, FAN Pos-
tos, FAN Distribuidora, FAN Card e FAN Capital.

Bastante animado o aniversário de Leonardo Albuquerque - 
Mimoso, que aconteceu em seu endereço na Beira Mar. 

Cantora Solange Almeida foi a atração do evento que reu-
niu muitos nomes da nossa sociedade.

Leo Dall’olio também recebeu um grupo de amigos em seu 
charmoso apartamento, para brindar sua nova idade, foi um 
happy hour bastante animado. 

Estimado Romeu Prado aguardando o retorno dos eventos 
da nossa cidade, para abrilhantar com sua presença os encon-
tros presenciais.

O Restaurante Soho no Shopping Rio Mar foi o local escolhi-
do por Adriana Queiroz para celebrar  sua nova idade. Martinha 
ssunção, Suyane Dias Branco, Paula Barreira, Ticiana Oliveira, 
Silvia Moraes dentre as presenças que destacamos.

Praia, calor e boa música são a combinação perfeita para 
o verão. Pensando nisso, a Sua Música produziu o “Simbora”, 
uma websérie que reúne o melhor do turismo, música e cultu-
ra do nordeste.

Em 8 episódios, a influenciadora Évila Muniz visita Fortaleza, 
Cumbuco, Canoa Quebrada, Galinhos, Pipa, Icapuí e Barra de 
Cunhaú, trazendo dicas de passeios e mostrando a música que 
agita cada cenário.

Explorando o metaverso. Acontece nesta quarta-feira (23), às 19h (online e gratuito), o Ágora, painel de discussões 
sobre metaverso, do movimento Nau d´Dês. A proposta é reunir grandes nomes que abordam o tema, que deve impactar 
as relações de trabalho nos próximos anos. Do que se trata? “O tema metaverso é, de fato, um dos mais importantes 
a ser debatido na atualidade. Essa tecnologia já está presente na realidade de muitos países, assim como a tecnologia 
blockchain, que está diretamente ligada ao metaverso”, diz o CEO, Co-Founder da Blockchain One e um dos debatedores 
do painel, Dan Stefanes. Serviço: Painel “Exploração Metaverso: mapeando implicações jurídicas”. Dia 23 de fevereiro - 
19h - ao vivo (evento online e gratuito). Inscrições: https://conteudo.nauddes.com.br/agora-exploracao-metaverso

O stand up paddle foi escolhido por ser uma prática ao ar livre que trabalha o equilíbrio e a concentração

Guilherme Bismarck com a avó aniversariante da temporada Alair Maia

Fevereiro Verde limpa praias 
do Brasil e planta 100 mil 
árvores na Amazônia

Durante todo o mês de feverei-
ro, e até 3 de março, três estados 
brasileiros vão receber mutirões de 
limpeza das praias, para retirada 
de bitucas de cigarro e lixo. A 
ação contará com a participação 
de voluntários e Organizações 
não governamentais locais, que 
vão ajudar nesse processo de 
recolhimento do lixo e encaminha-
mento dos resíduos coletados para 
entidades de coleta. A iniciativa é 
da Papelito Brasil, marca brasileira 
de papel de enrolar.

Essas ações fazem parte 
do projeto Fevereiro Verde que 
trabalha em três eixos: social, am-
biental e saúde do público. Esse 
projeto surgiu da preocupação da 
marca com a sustentabilidade.

O objetivo é reciclar e com-
bater o micro-lixo produzido 
por bitucas, que hoje é o maior 
responsável pela poluição dos 
oceanos, segundo o último rela-
tório da Ocean Conservancy, ONG 
que promove limpezas anuais 
em praias de mais de 100 países 
todos os anos, desde 1986.

As primeiras ações de limpeza 
de praias aconteceram em Sal-
vador (BA) no último domingo (6), 
e Florianópolis no domingo (13), 
em Salvador no dia 20. No dia 
26 estará em Fortaleza, na praia 
de Iracema. A finalização será no 
dia 6 de março, simultaneamen-
te, em Salvador e no município 
de Camocin no Ceará.

Últimos dias para conferir a 
exposição Devoção da artista 
plástica Cris Arruda, em cartaza 
na Farben Design House. 

A fala do presidenciável Ciro 
Gomes no encontro que aconte-
ceu do LIDE foii bastante sensata, 
demonstrando que conhece pro-
fundamente a história sociopolítica 
e econômica do nosso país.

Os 94 candidatos aprova-
dos no concurso público para 
auditor fiscal da Secretaria da 
Fazenda do Estado do Ceará 
(Sefaz-CE) foram convocados 
para, no prazo de 10 dias 
corridos, comparecerem à 
Célula de Gestão de Pessoas 
(Cegep), da Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas (Cogep), 
munidos de todos os docu-
mentos comprobatórios.

Na noite de quarta-feira, dia 
23, o Padre Antonio Furtado, um 
dos mais queridos sacerdotes da 
cidade, conduzirá um momento 
de oração e louvor no Shopping 
Iguatemi Fortaleza. O encontro 
em celebração da fé é aberto 
ao público, contando com a 
presença de clientes, lojistas e 
funcionários. O momento espe-
cial acontece a partir das 19h na 
Praça de Convivência da Expan-
são, próxima à Kopenhagen. 

Os momentos de oração 
começaram a ser realizados 
no ano passado, na capela do 
shopping. A boa adesão do 
público fez com que a celebra-
ção passasse a ser realizada 
em um espaço maior, para 
poder aconchegar mais con-
fortavelmente a todos. “Este é 
um momento muito especial, 
em que convidamos as pes-
soas a fazerem uma pausa no 
meio da semana e da rotina 
corrida para ter uma hora de 
reflexão, oração e intimidade 
com Deus. É uma pausa para 
agradecer, renovar a fé e o 
ânimo”, conta a gerente de 
Marketing do Iguatemi Forta-
leza, Rachel Mendonça.

Curtinhas

Influencer Evila Muniz comanda a 
Websérie Simbora, com dicas de 
passeio e música no verão nordestino

Celia Maria Leite, participa da  Coletânea 
Literária da AJEB-RJ Mulheres Extraordinárias 
- O resgate histórico do legado, pela palavra 
escrita – Vol. 2, produzida pela Rede Sem 
Fronteiras. Na conceituada Coletânea ele fala 
sobre a abolicionista cearense Maria Tomásia
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