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O projeto foi 
enviado pelo gover-
nador Camilo San-
tana (PT) e adequa 
a remuneração dos 
profissionais ao novo 
piso federal do ma-
gistério. Parlamen-
tares destacaram a 
necessidade de valo-
rização da categoria. 
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Equipe médica estimula a comunicação com familiares

Para estimular uma recuperação mais rápida e eficaz, a equipe 
médica e de serviço social das unidades adotou métodos 
inovadores de atendimento humanizado. CIDADES6

ATENDIMENTO HUMANIZADO NA RECUPERAÇÃO

PACIENTES NA UPAFGTS: SAQUE 
PODE BENEFICIAR 
40 MILHÕES
Segundo estimativas do governo, a medida 
deve proporcionar uma injeção de recursos 
superior a R$ 20 bilhões. ECONOMIA10

Augusto Aras é 
cobrado pelo TCU a 
decidir sobre bloqueio 
de bens de Moro

Deputados aprovam 
aumento de 33,34% 
para professores 
da rede estadual

O Parlamento da Ucrânia aprovou uma declaração de estado de emergência
válida para todo o país diante da ameaça do avanço da Rússia, elevando tensão

A tensão na Ucrânia, que vinha aumentando desde novembro com o deslocamento de tropas de Moscou em sua fronteira, chegou a um novo patamar

FOTO DIVULGAÇÃO

Governo da Ucrânia aprova 
estado de emergência

Nessa situação, o governo pode impor restrições de deslocamento, na distribuição de informações e no que é divulgado 
na mídia, além de introduzir conferência de documentos de cidadãos. O presidente Volodimir Zelenski propôs a 
introdução do estado de emergência diante de uma possível ofensiva militar russa de larga escala. ÚLTIMAS8

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

O ex-juiz e 
ex-ministro é 
investigado pelo 
período em que 
esteve na Alvarez 
& Marçal, empresa 
nomeada para 
administrar a 
recuperação judicial 
de firmas que foram 
alvos da Lava Jato. 
NACIONAL5







POLÍTICA

Prefeitura de Jaguaretama-CE - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão Eletrônico nº 
002/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA-CE. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 24/02/2022 as 
08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 09/03/2022, as 08h00mim; data de abertura 
das propostas: 09/03/2022, às 08h05; início de disputa de preços: 09/03/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; 
www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br Jaguaretama-CE, 22 de 
Fevereiro de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do 
Pregão Eletrônico nº 008/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE, EXERCÍCIO 2022. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 24/02/2022 as 
08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 08/03/2022, as 08h00mim; data de abertura 
das propostas: 08/03/2022, às 08h10; início de disputa de preços: 08/03/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; 
www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 23 de 
Fevereiro de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

Edital de Convocação da 
Assembleia Geral Ordinária da CENEGED S/A

Ficam convocados(as) os(as) Senhores(as) acionistas da Companhia Eletromecânica e 
Gerenciamento de Dados S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) na sede social, 
situada à Rua Raimundo Matias, 555 – Bairro Pedras Itaitinga/CE, nesta capital, às 9 horas do dia 12 
de março de 2.022 – sábado, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia: Pauta AGO: 
a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstrações Financeiras 
com respectivo Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2.021 e  Destinação do Lucro Líquido ou Perdas do exercício. b) Eleição dos membros efetivos e dos 
suplentes do Conselho Fiscal (anual). c) Outros assuntos de interesse social. Itaitinga, 02 de fevereiro 
de 2022. • Por conta da pandemia do Corona vírus nossa assembleia será excepcionalmente por 
aplicativo Google Meet a ser usado via link na Web (https://meet.google.com/edx-bjit-kax). 

Renato Albuquerque Felipe 
 Diretor Presidente da CENEGED.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMARCA DE PALMÁCIA - ESTADO DO CEARÁ. CARTÓRIO ANDRADE. Ofício de Notas 
e Registros Públicos Rua Vaderi R. Campos, 13, Palmácia-Ce. Fone (0XX85) 3339-1104. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE -- 
Notário/Registrador. MARIA LAYANA VITOR DE SOUSA -- Substituta. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE, Oficial do Registro de Imóveis, deste Município e Comarca de 
Palmácia, Vinculada à Comarca de Maranguape do Estado do Ceará, na forma da lei, etc. FAZ SABER, a todos os que o 
presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Cartório foi apresentado no dia 03/01/2022, por JOSÉ ITAMAR DE 
ANDRADE, portador da CNH. 03086217395 DETRAN/CE, Exp. 04/01/2018, CPF. 155.810.803-30, e sua mulher, LEDA MARIA 
CAMPOS DE ANDRADE, portadora da CI-RG. 1.016.054 SSP/CE, Exp. 01/05/1977, CPF. 213.137.193-72, brasileiros, cearenses, 
casados pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, antes da vigência da Lei 6.515/77, agricultores aposentados, residentes e 
domiciliados à Rua Clementino Rodrigues Campelo, 74, Bairro Caboclos, nesta Cidade. Requerem para o Reconhecimento de direito 
de Propriedade através da Usucapião Extrajudicial, nos termos do Art. 216-A, da Lei 6.015/73, e Provimento 65, de 14/12/2017, 
do CNJ., do(s) imóvel(is) denominado(s) “Sítio São Paulo”, situado(s) à margem da Estrada Carroçável que a Sede do Município/Sítio 
São Paulo, na Localidade de São Paulo, neste município, sem transcrição e/ou matricula no acervo do Registro de Imóveis desta 
Serventia Registral, com uma área de 11,09 ha., um perímetro de 1.733,50m, área georreferenciada ao Sistema Geodésico 
Brasileiro com coordenadas planas no Sistema UTM Este(X) 516.670,34 e Norte(Y) 9.543.480,56, conforme Memorial Descritivo 
e Planta assinados por Francisco José de Souza Braga, Técnico Agrimensor CFT 220.314.053-49 - TRT BR20211523283. Assim sendo, 
ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao requerimento, 
apresentando impugnação escrita perante o Cartório de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze), dias 
corridos a partir da publicação deste Edital, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a Usucapião Extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. E 
para que, interessados não possam no futuro alegar ignorância, expedi o presente edital na forma da Lei, dou fé. Palmácia-Ceará, 
aos trinta e um (31), dias do mês de janeiro (01), do ano dois mil e vinte e dois (2022) Eu,DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE 
, Oficial, o digitei e subscrevo. Em Testemunho __ da Verdade. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE – Notário / Registrador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,  a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente a “PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA NA RUA VEREADOR FRANCISCO LAURILO DE LIMA (CRECHE NOVA), 
RUA MANDUCA BEZERRA, RUA MARIA FLORINDA PEIXOTO CHAVES, RUA PIERRE 
MOURÃO, RUA FRANCISCO OSCAR DE BRITO, RUA PEDRO FRANCISCO DE 
ALMEIDA E RUA RIACHO DO SANGUE (TRECHO 01)” localizada na sede zona urbana no 
Município de Jaguaretama - Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências  contidas 
nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Prévia - LP, referente a “CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO 
LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO IRAPUÃ PINHEIRO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARETAMA”, zona urbana do Município de Jaguaretama - Ceará. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

C A R T Ó R I O   C A V A L C A N T I   F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua , 160 - Parangaba

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41330 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAILSON COLARES BEZERRA e ELIZABETE DE SOUZA VELOSO;
Edital n° 41332 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLAUDIO MATOS PIRES e IVANILCE ALVES DE OLIVEIRA;
Edital n° 41339 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOHN LENON DOS SANTOS ALVES e CINTIA LOPES DE SOUZA;
Edital n° 41331 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DIEGO BANDEIRA PINTO e JANIELE AMORIM SOUSA;
Edital n° 41329 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCIVALDO SILVA NASCIMENTO e AILA MARIA DA SILVA ALVES;
Edital n° 41328 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IVO RIBEIRO COSTA e MARIA LUCELIA DOS SANTOS;
Edital n° 41333 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ARNALDO FRANCISCO DA SILVA e FRANCISCA DE ANDRADE;
Edital n° 41337 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO JAIME DE ELIAS e MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE OLIVEIRA;
Edital n° 41327 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEX DOS SANTOS SILVA e YRLANA PATRÍCIA GOMES QUIRINO;
Edital n° 41334 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO GLEIDSON SILVA DAMASCENO e JAYANNE NASCIMENTO DE SOUZA;
Edital n° 41335 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIO ALVES MATIAS e ANNA KAROLYNNE MOURA FREIRE;
Edital n° 41338 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RONALDO VITOR FERREIRA DA SILVA e MARIA KAYLANE OLIVEIRA DE MELO;
Edital n° 41326 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOEL CARNEIRO DA SILVA NETO e ALINNE DE SOUSA BRITO;
Edital n° 41341 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RONALDO MARIANO DE ANDRADE e MARIA NEILA DE SALES;
Edital n° 41336 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WALLYSON PONTES ARAGAO e HELANE GOMES DOS SANTOS;
Edital n° 41342 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMANUEL DE SOUZA ARAUJO e SABRINA OLIVIA DA SILVA ARAUJO;
Edital n° 41340 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO CAVALCANTE DA COSTA NETO e MARIA IRENE GOMES PEREIRA LIRA;
Edital n° 41343 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE MARCIANO DA SILVA SIQUEIRA e MILENA RODRIGUES DE SOUZA;
Edital n° 41344 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FLAVIO PEREIRA LOURENCO e PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 23 de fevereiro de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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° 18161 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA e MAYARA SOARES CARDOSO SALES;
Edital n° 18162 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEANDRO DA SILVA MENDES e JÉSSICA BRENA NASCIMENTO;
Edital n° 18163 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FLAVIO BRASILINO DE OLIVEIRA e MARIA JOSILENE DA SILVA;
Edital n° 18164 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO CARLOS DE AMORIM ARAÚJO e GRAZIELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA;
Edital n° 18165 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE ALDEMIR RAMOS MAIA JUNIOR e ANTONIA JORGIANE DE ALMEIDA;
Edital n° 18166 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIO CARDOSO DE ANDRADE e MAYRA NADILA GOMES DOS SANTOS;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. La-
vrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 23/02/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente



O documento enviado 
compila acusações 
entregues no relató-
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tensão com a PGR
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NACIONAL

TSE é carro blindado, mas pode sofrer tiroteios
Edson Fachin, presidente do TSE, após proibir polí-

cia e blindados nas favelas cariocas

N ovo levantamento Futura/ModalMais 
divulgado nesta quarta-feira (23) li-
gou o sinal de alerta no campo petis-
ta: praticamente empatado com Jair 

Bolsonaro e até atrás do presidente, o ex-cor-
rupto Lula parece ter “batido no teto”, segundo 
avaliam especialistas em pesquisas. A tendência 
de crescimento de Bolsonaro e a queda de Lula 
foram observadas em todos os últimos levanta-
mentos divulgados nas últimas duas semanas.

Resultado novo
Na pesquisa espontânea Futura, Bolsonaro 

aparece com 34,3%, contra 33,3% do petista. Na 
estimulada, Lula lidera por pouco: 35% a 34,7%.

No vácuo
Na pesquisa XP/Ipespe realizada em São 

Paulo, maior colégio eleitoral do País, Lula 
lidera por 8 pontos (estimulada) e 6 pontos 
(espontânea).

Tendência
No levantamento CNT/MDA, Bolsonaro 

cresceu quase três pontos, enquanto Lula perdeu 
cerca de meio ponto em relação a dezembro.

Mais equilíbrio
Segundo o PoderData da semana passada, 

a diferença entre Bolsonaro e Lula caiu ainda 
mais: 5 pontos. Agora lidera por nove pontos.

Conspiração em curso
Doria também enfrenta o risco da conspira-

ção de velhos tucanos, que ele derrotou nas pré-

vias, para impedir sua candidatura. 

Falta de coordenação
O “coordenador Maia” tem sido criticado por 

tucanos leais a Doria pela incapacidade de ar-
ticular a neutralização da trama contra o can-
didato.

Vitória só no passado
Doria deveria ter lembrado que Maia desis-

tiu da candidatura a deputado, no Rio, por falta 
de votos. E pela quase certeza de derrota humi-
lhante.

A blindagem de Toffoli
A decisão do ministro Dias Toffoli, do 

STF, blindando membros do Ministério Pú-
blico e da Justiça de processos e acusações 

Lula ‘bate no teto’ e vê Bolsonaro se aproximar

O PODER SEM PUDOR

Reza a lenda da política baiana que o verea-
dor Nei Ferreira fazia em Conquista sua cam-
panha pela reeleição quando foi recebido com 
festa em um bairro da cidade. “Quero 750 vo-
tos aqui!” gritou no palanque. O cabo eleitoral 
puxou o microfone e exclamou, empolgado: 

“Nei, aqui você vai ter 1.500 votos!” Microfone 
aberto, Nei Ferreira foi direto ao ponto: “Já 
soube que 1.500 eleitores prometeram votar 
em mim, aqui no bairro, mas como eleitor é 
um bicho muito safado, aceito a metade.” A 
sinceridade custou-lhe a reeleição.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Como perder votos

‘Coordenador’ Maia não
ajuda o candidato Doria
Com dificuldades de impulsio-
nar a campanha presidencial, 
o governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), tem tro-
peçado nas más escolhas que 
fez, mas nenhuma foi pior que 
a do ex-presidente da Câmara 
Rodrigo Maia para a função 
de coordenador de campanha. 
Apesar de toda a propalada 
experiência, Maia não agiu 
para criar uma saída honrosa 
para Doria, como disputar a 
reeleição, até pelo bom gover-
no que faz, como reconhecem 
até os adversários, ou a vaga 
de senador por São Paulo.

por crime de prevaricação, caiu como uma 
bomba durante a posse do ministro Edson 
Fachin. O tititi foi mais forte que o discurso 
do novo presidente do TSE.

Como pode?
“Analistas da economia”, que só apostam no 

pior, estão inconsoláveis: a B3, Bolsa de São Pau-
lo, tem recebido investimentos estrangeiros de 
mais de R$2 bilhões ao dia, em média, e o dólar 
ontem chegou a R$4,99.

Devagar... parando...
Após sinalizar que priorizaria a reforma 

tributária no primeiro semestre, o presidente 
roda-presa do Senado, Rodrigo Pacheco (PS-
D-MG), decidiu... criar uma comissão sobre o 
assunto com o Supremo Tribunal Federal.

Que horror
Presidente pouco-faz da Comissão de Cons-

tituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP) avisou que só vai discutir e 
deliberar a PEC da reforma tributária “após a 
semana do Carnaval”.

Brasil inovador
Levantamento da britânica Innovative Finan-

ce mostrou que o Brasil foi o 3º país que mais 

captou recursos para fintechs, atrás de EUA e 
Reino Unido. Foram US$3,5 bilhões em 2021 
mais que o triplo de 2019.

Vacinação por sexo
Mais da metade (53,3%) da população bra-

sileira vacinada é composta por mulheres, 
que receberam mais de 195 milhões de doses, 
segundo o Ministério da Saúde. Os homens 
receberam 170,6 milhões de doses.

Cinco anos depois
Mais de cinco anos após o acidente da cia. 

aérea Lamia, que tirou a vida de 71 pessoas, a 
CPI da Chapecoense do Senado aprovou con-
vocar a seguradora Tokio Marine, que investi-
ga o caso. Sem data prevista, claro.

Monopólio já é privado
Professor da Universidade Mackenzie, Mu-

rillo Torelli analisa a situação do mercado de 
combustíveis e lembra que economistas pre-
viam há 80 anos que a falta de concorrência 
levaria o monopólio estatal à falência.

Pensando bem...
...vivemos para assistir a esquerda brasilei-

ra bater palmas para os EUA, descartando o 
velho e abestado “yankee, go home!”.

FOTO FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL
O ministro Bruno Dan-

tas, do Tribunal de Contas da 
União (TCU), pediu ao pro-
curador-geral da República, 
Augusto Aras, que se mani-
feste sobre a possibilidade do 
bloqueio de bens do ex-juiz 
Sergio Moro. A solicitação foi 
feita pelo Ministério Público 
do TCU no processo em que 
se investiga um possível con-
flito de interesse na atuação 
de Moro na empresa de con-
sultoria Alvarez & Marsal.

Bruno Dantas determinou 
a remessa da cópia integral do 
processo a Aras para que ele 
examine a matéria e, se enten-
der ser o caso, determine as 
providências para a sua apu-
ração. “Não tenho dúvidas de 
que são fatos que precisam ser 
mais bem apurados. E é por 
essa razão que me causa es-
tranheza certa atuação apres-
sada de qualquer peticionante 
que pretenda interromper o 
fluxo natural do processo, an-
tes mesmo da conclusão das 
apurações”, disse Dantas. “É 
natural que os investigados 
desejem esse desfecho, mas 
não os órgãos de investigação, 
de quem se espera imparciali-
dade independentemente de 
simpatias preexistentes”, disse 
completou.

Segundo o subprocurador-
-geral Lucas Rocha Furtado, 
a Alvarez & Marsal recebeu 
cerca de R$ 40 milhões de 
empresas condenadas na Lava 
Jato, sendo R$ 1 milhão por 
mês da Odebrecht e Ativos, 
R$ 150 mil da Galvão Enge-
nharia, R$ 97 mil da OAS e 
R$ 115 mil mensais do Esta-
leiro Enseada. “Investiga-se a 
possível ocorrência de confli-
to de interesse na medida em 
que o ex-juiz, em um primeiro 
momento, atuou em processo 
judicial com repercussões na 

esfera econômica e financeira 
da empresa e, posteriormente, 
passou a auferir renda, ainda 
que indiretamente, no proces-
so de recuperação judicial para 
o qual seus atos podem ter 
contribuído”, diz o documento.

Dantas também enviou 
peças do processo à Receita 
Federal e ao Departamento 
de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Inter-
nacional (DRCI) do Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública. O ministro pede que 
esses órgãos também avaliem 
a pertinência de adotar me-
didas junto ao Departamento 
de Justiça dos Estados Unidos 
sobre as empresas do ex-juiz 
do grupo Alvarez & Marsal e 
a atuação de Moro.

Contexto
A ida de Moro para a Alva-

rez & Marsal é motivo de con-
trovérsia, já que a empresa foi 
nomeada judicialmente para 
administrar a recuperação 
judicial de firmas que foram 
alvos da Lava Jato. O ex-juiz 
assinou contrato para traba-
lhar como consultor do bra-

ço investigativo da Alvarez & 
Marsal em novembro de 2020, 
sete meses após deixar o Mi-
nistério da Justiça do governo 
Jair Bolsonaro. O contrato 
foi encerrado em outubro de 
2021, antes de ele se filiar ao 
Podemos com a intenção de 
se candidatar à Presidência da 
República.

As empresas alvo da Lava 
Jato foram responsáveis pela 
maior parte do lucro da con-
sultoria na área de recupera-
ção e falência no Brasil. Só 
com a Odebrecht e a Ativos 
(braço agroindustrial da em-
preiteira), a consultoria rece-
be honorários médios de cer-
ca de R$ 1,1 milhão mensais. 
Em 28 de janeiro, Moro afir-
mou que recebeu ao menos 
R$ 3,7 milhões pelos serviços 
prestados para a consultoria 
americana.

Em nota, a assessoria de 

Moro afirmou que a inves-
tigação do TCU, de acordo 
com órgãos internos, como 
a SeinfraOperações (secreta-
ria criada para acompanhar 
operações especiais e com-
bater fraudes em projetos de 
infraestrutura, em especial os 
processos ligados à Operação 
Lava Jato), “já deveria estar 
arquivada, tendo em vista a 
ausência de qualquer ilegali-
dade na prestação de serviço 
de um cidadão para uma em-
presa privada”.

“Sergio Moro já reafirmou 
a licitude de todos os seus atos 
e a não prestação de serviços 
para empresas investigadas na 
Lava Jato; tudo devidamen-
te comprovado por meio de 
contrato e notas fiscais. A apu-
ração pelo TCU possui vícios 
processuais graves, devendo 
ser enfrentados em tempo e 
modo adequados”, disse.

Senadores da CPI da 
Covid enviam a Aras 
roteiro de provas

A Frente Parlamentar 
Observatório da Pandemia 
de Covid-19, composta por 
senadores que protagoniza-
ram a CPI da Covid no ano 
passado, enviou ao procu-
rador-geral da República, 
Augusto Aras, um roteiro 
com provas e acusações 
entregues pela comissão à 
PGR após a conclusão de 
seus trabalhos. O docu-
mento apresenta, de forma 
sintetizada, os nomes de 
acusados, os crimes im-
putados a eles e as provas 
orais e documentais colhi-
das em cada caso.

A CPI da Covid 
atuou entre abril 
e outubro do ano 
passado. Seu relató-
rio final foi aprova-
do pelos membros 
da comissão em 
27 de outubro, 
recomendando o 
indiciamento de 
78 pessoas e duas 
empresas. Aparecem na 
lista de recomendação de 
indiciamento o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) e outras 
12 pessoas com foro espe-
cial, como parlamentares e 
ministros de Estado.

O envio do roteiro de 
provas nesta quarta-feira 
(23) ocorre em meio a uma 
troca de acusações entre a 
Procuradoria-Geral da Re-
pública e ex-integrantes da 
CPI da Covid no Senado. A 
ideia é contestar as afirma-
ções do procurador-geral, 
Augusto Aras, de que a 
comissão não entregou 
provas sobre os supostos 
crimes cometidos pelas 
autoridades durante a crise 
sanitária.

Aras chegou a dizer que 
recebeu apenas um HD 
com informações “desco-
nexas e desorganizadas”, 
o que poderia resultar 
em nulidades processuais 

e impunidade. “Vamos 
mostrar as provas que o 
Brasil inteiro conhece, que 
o Ministério Público do 
Distrito Federal [que in-
vestiga pessoas sem foro] 
conhece, que o Supremo 
Tribunal conhece, que os 
assessores da PGR conhe-
cem – e que só Aras não 
vê”, afirmou à reportagem 
o senador Renan Calhei-
ros (MDB-AL), que foi o 
relator da comissão.

O parlamentar disse 
que Aras tenta “desmere-
cer” as evidências, e que 
isso não ocorre, por exem-

plo, com procuradores 
do Distrito Federal, que 
estão levando as investi-
gações sobre quem não 
tem foro adiante. “Ele atua 
como se as provas contra 
Bolsonaro, seus filhos e 
seus ministros não fossem 
amplamente conhecidas, 
como se não houvesse até 
confissão do crime de pre-
varicação, por exemplo”, 
afirmou Renan.

Já o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), que 
foi vice-presidente da CPI, 
disse que começará a colher 
assinaturas para apresentar 
um pedido de impeach-
ment contra Aras, por ele 
atuar como “um serviçal” 
de Bolsonaro. O procura-
dor-geral da República, por 
sua vez, diz que o fato de os 
senadores terem entregue 
novos documentos à PGR 
comprova que estava corre-
to em suas declarações.

Maluf. . O ex-governador de São Paulo Paulo Maluf, de 90 anos, está internado com covid-19 
desde a última sexta (18) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo a assessoria do 
político, o quadro de saúde apresenta melhora e a expectativa é que ele receba alta amanhã (25).

Sergio Moro (Podemos) saiu da empresa sete meses após deixar o Ministério da Justiça

TCU pede que a PGR avalie 
bloqueio dos bens de Moro
O ex-juiz é investigado pela atuação na Alvarez & Marsal, nomeada para 
administrar a recuperação judicial de firmas que foram alvos da Lava Jato

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Pregão Eletrônico Nº 22.11.04/PE - Aviso 
de Licitação. OBJETO: Aquisição de material de trabalho a serem destinados aos Agentes 
Comunitários de Saúde desta Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura Municipal de Itapipoca, 
através Secretaria de Saúde, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, com o objeto acima descrito, na data e horários a seguir mencionados: 
Data e horário para Acolhimento das propostas e documentos de habilitação: até 14/03/2022, 
às 14h00min; Abertura as propostas:  14/03/2022, às 14h30min; Sessão de disputa de preços: 
14/03/2022, às 15h00min. Todos os horários referem-se ao horário de Brasília. O Edital poderá ser 
retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 23 de fevereiro de 
2022. Vanessa Kelry Montenegro de Oliveira - Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde.
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Ciclo. Entre 24 e 1 de março, a Prefeitura de Fortaleza estará realizando o Ciclo de Planejamento Par-
ticipativo para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. As audiências públicas serão 
realizadas através do Google Meet. Os links de acesso estão disponíveis no site da gestão municipal.CIDADES

Sem carnaval
Em função da pandemia do novo coronavírus, Co-

vid/19 e variantes, dentre elas a Omicron, o Ministério 
Público do Ceará divulgou nota recomendando a 54 
municípios cearenses a não realização de carnaval. Espe-
ra-se, não apenas o cumprimento da recomendação do 
MPCE, mas, a compreensão de todos.

Comércio aberto
Em Fortaleza, as lojas de ruas no centro da capital 

devem funcionar normalmente durante o Carnaval 
2022(de 25 do corrente mês até 1o. de março). A reco-
mendação é da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e 
leva em consideração ao decreto assinado pelo governa-
dor Camilo Santana, que determinou que no Ceará não 
haverá ponto facultativo para os servidores, mesmo no 
período destinado ao carnaval.

Bondinho de Ubajara
O governador Camilo Santana deverá entregar nesta 

quinta-feira (24/02), o Bondinho de Ubajara, na Serra da 
Ibiapaba. Desativado desde 2015, o teleférico deveria ter 
voltado a funcionar ainda em 2919, mas faltou a licença 
de operação, que é da responsabilidade do Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Expectativa
Para o secretário estadual de Turismo, Arialdo Pinho, 

logo que o documento foi liberado, houve problemas téc-
nicos, mas, tudo foi resolvido e, agora vai dar certo. In-
formou também Arialdo que hoje que o governo investiu 
R$ cerca de 10 milhões de reais, garantindo uma nova 
iluminação na fruta e nas estações. Portanto, o impor-
tante equipamento turístico voltará a funcionar propor-
cionando a visita de muitas pessoas ao local e trazendo 
dividendos financeiros ao estado.

Por designação da prefeita Laís Nunes, o secretário de 
Infraestrutura e Urbanismo de Icó, João Marcos, este-
ve em Brasília na última semana para protocolar pro-
jetos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR). João Marcos foi recebido pelo ministro da Re-
pública, Rogério Marinho, e pelo assessor do Ministério, 
Alexandre Bezerra. Na audiência, agendada pelo depu-
tado federal Domingos Neto, representante de Icó em 
Brasília, foram tratadas sobre ações diversas em benefí-
cio do município, como a viabilização de mais recursos 
para projetos e obras de pavimentação.

Trabalho conjunto
“O deputado federal Domingos Neto tem conseguido, 
juntamente com o deputado Oriel Filho, liberar muitos pro-
jetos para o Icó em várias áreas da administração munici-
pal”, disse João Marcos. Também participou da audiência 
o presidente estadual do PSD do Ceará, Domingos Filho.

Icó faz reivindicações

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022  O ESTADO                     

FOTO   SESA/DIVULGAÇÃO

UPAs

Em meio a um novo surto 
de síndromes gripais, muitos 
pacientes precisaram ficar 
internados nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
estaduais geridas pelo Insti-
tuto de Saúde e Gestão Hos-
pitalar (ISGH). Para estimu-
lar uma recuperação mais 
rápida e eficaz, a equipe mé-
dica e de serviço social das 
unidades adotou métodos 
inovadores de atendimento 
humanizado.

Dependendo da gravida-
de de cada paciente, o estí-
mulo à comunicação com a 
família pode ser realizado 
de diversas formas, desde li-
gações, mensagens, boletins 
médicos e até mesmo de for-
ma presencial. Os pacientes 
estáveis e em condições de 
falar, por exemplo, são au-
xiliados pelo serviço social 
para realizarem chamadas 
de vídeo. A comunicação é 
realizada após 24 horas em 
que o usuário é regulado 
para um leito em um hospi-
tal da rede de saúde.

De acordo com a coorde-
nadora do serviço social das 
UPAs, Danielle Claudio de 
Brito, a humanização pas-
sou a fazer parte também 
do processo de reabilitação 
dos pacientes com covid-19. 
“Mesmo com a distância, 
percebemos que esse simples 
contato promove uma recu-
peração mais rápida e eficaz 
do paciente, que se sente 
mais motivado”, explica.

Além disso, uma outra 
ação, intitulada “Correio do 
amor”, realizada dentro das 

unidades de saúde, visa levar 
mais conforto aos pacien-
tes. O projeto possibilita que 
cartas, fotos e desenhos dos 
familiares sejam entregues 
à pessoa que está interna-
da. “Essa iniciativa também 
promoveu eficácia na recu-
peração dos pacientes. Co-
letamos todas as cartinhas e 
fotos, o material é lido para o 
paciente e depois colocamos 
em um mural para visualiza-
ção daqueles que estão iso-
lados da família”, detalha a 
coordenadora.

De acordo com ela, a ado-
ção da missão de fortalecer 
o elo entre a família e os 
pacientes em um momen-
to delicado têm sido uma 
ferramenta importante na 
recuperação por facilitar 
o tratamento, entre outras 

questões. “Os pacientes se 
sentem mais confiantes em 
relação ao tratamento, ficam 
mais tranquilos, menos an-
siosos, ajudando considera-
velmente na sua recuperação 
como também, consequen-
temente, tranquilizando a 
família”, afirma.

Danielle relata ainda que, 
em média, os pacientes fi-
cam internados de 7 a 10 
dias e o isolamento do pe-
ríodo é uma das principais 
dificuldades enfrentadas por 
eles. “Causa o aumento do 
sentimento de abandono e a 
dificuldade em aderir ao tra-
tamento indicado pela equi-
pe médica e assistencial, ne-
cessitando, em alguns casos, 
de uma nova abordagem e 
sendo necessário contar com 
a presença e intervenção de 

algum familiar”, conta.
A ação de humaniza-

ção nas unidades de pronto 
atendimento faz parte da 
política de humanização 
do SUS desde 2013. Porém, 
com a pandemia houve am-
pliação da força de trabalho 
por conta do crescimento 
exponencial de casos e do 
número de pacientes graves 
em observação. Já o serviço 
social, está disponível desde 
2012. “Essas iniciativas que 
garantem a humanização no 
atendimento, devem conti-
nuar mesmo após a pande-
mia, pois já fazem parte e 
estão inseridas em todos os 
processos, protocolos e ações 
presentes nas UPAs”, pontua 
Danielle Claudio de Britto.

Por Yasmim Rodrigues

Terminal aberto do José Walter inicia operações regulares

Além da chamada de vídeo, a ação “Correio do amor” proporciona conforto aos pacientes com cartas, fotos e desenhos

A Prefeitura de Fortaleza 
entregou, ontem, o Terminal 
Aberto da avenida João de 
Araújo Lima, no José Walter. A 
previsão é que o novo equipa-
mento atenda cerca de 21 mil 
pessoas por dia com suas 9 li-
nhas de ônibus iniciais em ope-
ração. De acordo com o prefeito 
de Fortaleza, José Sarto, a novi-
dade do sistema de transporte 
público é uma opção para pro-
mover maior velocidade, con-
forto e comodidade de trans-
porte dentro da capital. “Nos 
comprometemos a inaugurar 
quatro terminais e já inaugura-
mos dois, aqui e na Washington 
Soares. São terminais abertos, 
com duas plataformas, atende 
um contingente expressivo de 

pessoas e é integrado ao Bilhete 
Único, que é uma das grandes 
conquistas da cidade de Forta-
leza”, orgulha-se o prefeito. As 
nove linhas em operação serão 
distribuídas nas duas platafor-
mas para o embarque e desem-
barque organizados. O equi-
pamento também conta com 
uma plataforma extra para ad-
ministração e serviços. No mo-
mento, o acesso para embarque 
e desembarque está sendo rea-
lizado em em pontos externos 
nas avenidas Presidente Costa 
e Silva e João de Araújo Lima, 
pois as outras linhas da avenida 
ainda não acessam o novo ter-
minal. A expectativa é que os 
passageiros dos bairros Parque 
Dois Irmãos, Planalto Ayrton 

Senna, Conjunto Palmeiras e 
Mondubim sejam os principais 
beneficiados pelo novo equipa-
mento. “A gestão está priorizan-
do e reforçando as melhorias no 
transporte, trazendo mais con-
forto e comodidade aos passa-
geiros”, afirma Davi Bezerra, 
presidente da Etufor. De acordo 
com ele, com o funcionamento 
do terminal, poderá ser avalia-

da a possibilidade de tráfego de 
novas linhas no equipamento. 
O espaço conta com 700 m² 
de área, além de disponibilizar 
pontos de wi-fi gratuitos, pai-
néis de previsão de chegada dos 
ônibus, monitoramento 24 ho-
ras por câmeras integradas ao 
Centro Operacional Integrado 
da Etufor e à Ciops e serviço de 
segurança privada.

Atendimento humanizado ajuda 
recuper pacientes com covid

A equipe médica estimula e proporciona a comunicação com 
familiares por meio de tecnologias e outras ações

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

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - RESULTADO DO JULGAMEN-
TO DA HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0401.01/2022 - A Comissão Permanente de Lici-
tação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados o 
resultado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
tombado sob o nº 0401.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGI-
TAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPA-
RAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO 
DE SOFTWARE, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E SUPORTE TÉCNICO, DE INTERESSE DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. EMPRESAS INABILITADAS: ALFA 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ Nº 10.656.662/0001-78; CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA VIEIRA (B2G CAINFOTEC COMPRIME- ME) - CNPJ Nº 34.239.627/0001-11; D. RABE-
LO DA PONTE ME - CNPJ Nº 37.752.345/0001-01; DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA 
EMPRESARIAL EIRELLI - CNPJ Nº 12.782.123/0001-00; F. DENILSON F. DE OLIVEIRA ABREU 
- CNPJ Nº 22.523.994/0001-63 e JP LOPES DE ALCANTARA - ME - CNPJ Nº 15.294.308/0001-64. 
EMPRESAS HABILITADAS: GEPLAM ASSESSORIA LTDA - CNPJ Nº 40.935.171/0001-27 e R&A 
ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA - CNPJ Nº 13.075.241/0001-41. Portanto fica 
aberto o prazo recursal, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo 
com o Artigo 109, Parágrafo 1º, “alínea a”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, 
localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice 
Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO - CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Baturité /CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interes-
sados, que estará realizando CHAMAMENTO PÚBLICO para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HORA TRATOR, PARA UTILIZAÇÃO NO PLANTIO DE LAVOURAS, REFERENTE AO PROGRA-
MA HORA DE PLANTAR 2022, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, durante o período de março a 
dezembro de 2022, com fundamentação legal no Capt. do Art. 25 e Art. 114, da Lei de Licitações nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais legislações específicas. Os documentos 
deverão ser entregues até às 10h do dia 14 de março de 2022, na Sede da Comissão de Licitação, 
localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara 
Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – Aviso de 
Republicação de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 02.31.01.2022. Objeto: Contratação de 
pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de Medicina e Segurança no Trabalho, a 
fim de elaborar, implantar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 
bem como realizar os exames ocupacionais admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, 
demissionais e outros que se fazem necessários do PCMSO, Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), Elaboração e Administração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), 
Elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Laudos de 
Insalubridade/Periculosidade, Formação e Treinamento da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), Formação e Treinamento da Brigada de Prevenção e Combate a princípios 
de Incêndio (Brigada de Incêndio) para atender as necessidades das unidades de saúde 
gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC, de acordo com 
as especificações e quantitativos previstos no Quadro I, do Anexo I – Termo de Referência deste 
edital. Data e horário de Recebimento das Propostas: 00:00 hs 25/02/2022 (horário de Brasília) às 
23:59 hs 10/03/2022 (horário de Brasília). Data e site da sessão: 10:00 hs 11/03/2022 (horário de 
Brasília). www.bllcompras.org.br.  O Edital poderá ser adquirido no mesmo endereço ou através 
do Portal das Licitações no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou https://cpsmcrato.ce.gov.br/.
Crato/CE, 23/02/2022. Cícero Leosmar Parente Gomes – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE URUOCA - Extrato Termo Aditivo - Primeiro Termo 
Aditivo de Supressão ao Contrato nº 0010812.2021-01. Contratante: Secretaria Municipal de 
Obras Públicas, Urbanismo e Serviços Públicos. Contratado: COPA ENGENHARIA LTDA- 
CNPJ: 02.200.917/0001-65. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS DO DISTRITO DE PARACUA NO MUNICIPIO DE 
URUOCA-CE. Valor do contrato original:  R$ 618.295,04 (seiscentos e dezoito mil duzentos e 
noventa e cinco reais e quatro centavos), e passa a ser o valor de R$ 617.582,13 (seiscentos 
e dezessete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e treze centavos), com o termo aditivo de 
decréscimo. Data da Assinatura do termo aditivo: 22/02/2022. Informações: pmulicitacao@
hotmail.com. Roberto de Souza Alencar - Ordenador de Despesa de Obras Públicas, 
Urbanismo e Serviços Públicos

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - AVISO DE ANULAÇÃO -CONSIDE-
RANDO o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 100.002/2022-
PE, cujo Objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FU-
TURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTUMA COM O FORNECIMENTO DE URNAS 
MORTUÁRIAS, INCLUINDO SUPORTE, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, COROA DE 
FLORES ARTIFICIAIS E TRANSLADO DO CORPO DO LOCAL DO ÓBITO AO LOCAL A SER VELADO 
E DEPOIS, AO CEMITÉRIO COM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I DO 
EDITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. Decido 
ANULAR O PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, com amparo legal no Art. 49, da Lei nº 8.666/93, 
tendo como princípio o interesse da Administração, conveniência administrativa e da autotutela. UMIRIM/
CE, 23 de Fevereiro de 2022 Adrielliton Ferreira Braga- Secretário de Assistência Social
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PATER SEGUROS S.A.
CNPJ nº 06.068.410/0001-50

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores Acionistas,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as 

Demonstrações Contábeis da Pater Seguros S.A., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2021, elaboradas na forma das disposições legais e estatutárias, associadas às normas expedidas 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP), acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório do auditor independente 

sobre essas demonstrações contábeis.

Desempenho das operações

A Pater Seguros S.A. não teve operações de seguro ativas no exercício de 2021, sendo seu resultado 

fruto de seus investimentos financeiros.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas 31/12/2021 31/12/2020
Passivo circulante  20  13 
Contas a pagar  5  13 
  Obrigações a pagar  1  1 

  Impostos e encargos sociais a recolher  2  9 

  Impostos e contribuições  2  3 

Outros débitos  15  – 
  Passivo de arrendamento 7  15  – 

Patrimônio líquido 8  3.627  4.024 
  Capital social  4.300  4.300 

  Prejuízos acumulados  (673)  (276)

Total do passivo e patrimônio líquido  3.647  4.037 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais, exceto (prejuízo) lucro líquido por ação - em reais)

Despesas Gerais Notas 31/12/2021 31/12/2020
  Despesas administrativas 10  (405)  (467)
  Despesas com tributos 10  (66)  (66)
Resultado financeiro 10  74  33 
Resultado operacional  (397)  (500)
Resultado antes dos impostos  (397)  (500)
  Imposto de renda 9  –  – 
  Contribuição social 9  –  – 
(Prejuízo) líquido do exercício  (397)  (500)
Quantidade de ações  4.300.000  4.300.000 
(Prejuízo) líquido por ação (lotes de mil ações)  (92,33)  (116,28)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2021 31/12/2020
(Prejuízo) líquido do exercício   (397)   (500)
Outros resultados abrangentes   –   – 
Total do resultado abrangente do exercício   (397)   (500)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

Atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
(Prejuízo) líquido do exercício  (397)  (500)
Variações nas contas patrimoniais
  Ativos financeiros  383  403 
  Créditos tributários e previdenciários  (2)  67 
  Outros créditos  (15)  59 
  Impostos e encargos sociais a recolher  (7)  (3)
  Impostos e contribuições  (1)  1 
  Outros passivos  15  – 
Caixa líquido (consumido) / gerado nas atividades operacionais  (24)  27 
(Redução) / Aumento de caixa e equivalentes de caixa  (24)  27 
Caixa e equivalentes de caixa 
  no início do exercício  50  23 
  no final do exercício  26  50 
(Redução) / Aumento de caixa e equivalentes de caixa  (24)  27 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Reservas
Capital Social Legal Lucros Lucros (Prejuízos) Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019  4.300  224  –  –  4.524 
 Prejuízo do exercício  –  –  –  (500)  (500)
   Proposta para distribuição do resultado:  –  –  –  –  – 
 Absorção do prejuízo do exercício pela reserva de lucros  –  (224)  –  224  – 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  4.300  –  –  (276)  4.024 
 Prejuízo do exercício  –  –  –  (397)  (397)
Saldos em 31 de dezembro de 2021  4.300  –  –  (673)  3.627 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Pater Seguros S.A. (Companhia ou Seguradora) é uma sociedade anônima 
fechada, com sede no Brasil e matriz situada na Avenida Santos Dumont, nº 2.122, sala 608 – Aldeota – 
Fortaleza – CE, autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a operar em seguros de 
pessoas. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui ativos da carteira própria no montante de R$ 
3.537 e patrimônio líquido positivo de R$ 3.627, ou seja, possui condições saudáveis de manter a sua 
continuidade operacional, até que se defina um plano estratégico para suas operações. A Administração 
permanece realizando continuamente o monitoramento do cenário macroeconômico, para eventuais 
ajustes de seu planejamento. 2. Base de preparação das demonstrações contábeis: A autorização 
para conclusão da elaboração das demonstrações contábeis foi concedida pela Administração da 
Seguradora em 15 de fevereiro de 2022. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância 
com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e normas do Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) vigentes em 2021, e 
estão sendo apresentadas segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas, instituído pela Circular 
SUSEP nº 648/2021. A adoção das práticas contábeis estabelecidas na Circular SUSEP nº 648/2021 não 
trouxe qualquer alteração a ser efetuada nas demonstrações contábeis de forma retroativa, de acordo 
com os requerimentos do CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.  
a. Continuidade. A Administração avaliou a habilidade da Seguradora em continuar operando 
normalmente e está em processo de estudo para viabilização de seu plano de negócios. Todavia, a 
Seguradora concluiu que possui recursos suficientes para dar continuidade a suas operações. 
Adicionalmente, a Administração não tem  conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar 
dúvidas significativas sobre a capacidade de continuidade normal. Portanto, as demonstrações contábeis 
foram preparadas com base nesse princípio. b. Comparabilidade. Conforme Circular SUSEP nº 
648/2021, a demonstração do fluxo de caixa poderá ser divulgada pelo método direto ou indireto. A 
Administração optou pela divulgação pelo método indireto. c. Base para mensuração. Os valores 
contidos nas demonstrações contábeis são expressos em reais (R$), arredondados em milhares (R$ 
000), exceto quando indicado de outra forma e foram elaboradas de acordo com o princípio do custo 
histórico, com exceção dos instrumentos financeiros, mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
d. Moeda funcional e de apresentação. A moeda funcional da Seguradora é o Real (R$). Essa é a 
moeda do principal ambiente econômico em que a Seguradora opera. As demonstrações contábeis 
também estão sendo apresentadas na referida moeda. e. Novas normas contábeis e interpretações 
ainda não adotadas. Novas normas, alterações de normas e interpretações são efetivas para exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022. Dentre aquelas que podem ser relevantes para a Seguradora, 
quando referendadas pela SUSEP, encontra-se:    IFRS 17 (CPC 50) - Contratos de Seguros. Substituirá 
a orientação sobre contratos de seguros que existe atualmente e estabelece princípios para o 
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação desses contratos de seguros. Tem o objetivo de 
assegurar que as informações relevantes representem fielmente esses contratos, na qual servirão de base 
para que usuários das demonstrações contábeis avaliem o efeito que os contratos de seguro têm sobre a 
posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. A nova norma é aplicável a 
partir de 1º de janeiro de 2024. Até a data da publicação destas demonstrações contábeis, a SUSEP não 
havia referendado a IFRS 17 (CPC 50). Sendo assim, não há impactos para a Companhia no período 
atual. f. Impactos da COVID-19. No que concerne a Pater Seguros S/A, a mesma não foi impactada pela 
pandemia da COVID-19 tendo em vista que sua atividade operacional está paralisada. g. Segmentação 
das Sociedades Seguradoras, de Capitalização, Resseguradores Locais e Entidades Abertas de 
Previdência Complementar. Em 10 de setembro de 2020, foi emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) a Resolução nº 388, com entrada em vigor em 1º de outubro de 2020, que tem como 
objetivo estabelecer a segmentação das sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, 
resseguradores locais e entidades abertas de previdência complementar (EAPCs) para fins de aplicação 
proporcional da regulação prudencial. Com base na referida resolução, as supervisionadas serão 
classificadas em uma de quatro categorias: Segmento1 (S1); Segmento 2 (S2); Segmento 3 (S3); ou 
Segmento 4(S4). As principais alterações proporcionadas pela Resolução nº 388/2020 envolvem a 
redução de capital-base, para entidades enquadradas como S4 ou S3, e a periodicidade dos Questionários 
Prudenciais, que foi reduzida para todas as supervisionadas. As demonstrações financeiras referentes ao 
primeiro semestre de cada ano, por sua vez, não precisarão mais ser auditadas para empresas 
enquadradas nas categorias S3 e S4 e as seguradoras S4 usarão modelos simplificados de cálculo de 
capital baseado em risco, nos termos que serão regulamentados pela entidade. Em 09 de dezembro de 
2020, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou o enquadramento inicial definitivo para 
fins de segmentação que terão seus efeitos produzidos a partir de 4 de janeiro de 2021. A Sociedade está 
enquadrada no Segmento 3 (S3). 3. Resumo das principais políticas contábeis: As principais práticas 
contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão demonstradas a seguir. Essas 
políticas foram aplicadas consistentemente para todos os períodos comparativos apresentados. a. 
Disponível. Incluem caixa e saldos positivos em contas correntes na data do balanço e com risco 
insignificante de mudanças no valor de mercado. b. Ativos financeiros. A classificação depende da 
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação 
dos ativos financeiros na data inicial de aquisição dos ativos e reavalia a sua classificação a cada data de 
balanço. A Seguradora classifica seus ativos financeiros conforme as categorias segundo o CPC 48 – 
Instrumentos Financeiros: i) Mensurados ao valor justo por meio de resultado. Os ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é 
classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de negociação no curto prazo, 
sendo reconhecidos inicialmente pelo valor justo. Esses ativos são mensurados ao custo atualizado, 
acrescido dos rendimentos auferidos, e avaliados subsequentemente ao valor justo, com variações no 
valor justo reconhecidas imediatamente no resultado do período. Os custos de transação incorridos na 
aquisição dos ativos financeiros classificados nesta categoria são reconhecidos imediatamente no 
resultado do período conforme incorridos. Os títulos nessa categoria são classificados no ativo circulante 
independentemente da data de vencimento do título. ii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento. 
Ativos financeiros designados no momento da aquisição com esta classificação não são passíveis de 
negociação. A Seguradora deve ter a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento. 
Os instrumentos financeiros com esta classificação contábil são apresentados no ativo circulante e não 
circulante da Companhia, de acordo com a maturidade do título, e são avaliados pelo seu valor de 
aquisição (valor justo), acrescido dos rendimentos auferidos até a data-base das demonstrações 
contábeis, calculados com base na taxa efetiva de juros dos respectivos títulos. iii) Recebíveis. Os 
recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que não são 
cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de 
vencimento superior a 12 (doze) meses após a data-base do balanço (estes são classificados como ativos 
não circulantes). c. Apuração do resultado. Os resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 foram obtidos exclusivamente de aplicações de recursos livres e vinculados da Seguradora, 
por meio de fundo de investimento exclusivo e carteira própria de investimentos. d. Estimativas contábeis. 
As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores e premissas 
estabelecidas com base em julgamento. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou recuperação, as provisões 
para contingências, os impostos diferidos, entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de 
sua determinação. A Administração revisa as estimativas e premissas periodicamente. e. Redução ao 
valor recuperável dos ativos. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com 
o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são 
identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nenhuma provisão foi considerada necessária em 
31 de dezembro de 2021 e 2020. f. Contribuição social e imposto de renda. Sobre o lucro do exercício, 
ajustado nos termos previstos na legislação fiscal, incidem o imposto de renda à alíquota de 15% 
acrescida de adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240 e a 
contribuição social à alíquota de 15% até junho de 2021 e à alíquota de 20% a partir de julho de 2021. g. 
Ativos e passivos contingentes e obrigações legais. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação 
dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos 
na Circular SUSEP nº 648/2021. Contingências ativas. Não são reconhecidas nas demonstrações 
contábeis, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre 
as quais não cabem mais recursos. Contingências passivas. A Companhia não possui até a data da 
aprovação dessas demonstrações, processos considerados como possíveis e prováveis que justifiquem a 
provisão de contingências passivas. h. Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos 
fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 
03 – Demonstração do Fluxo de Caixa. A Administração optou pela divulgação do método indireto. i. 
Arrendamentos com base no que dispõe o CPC 06 (R2) – Arrendamentos. Equivalente ao IFRS 16, 
adotado pela Companhia em 1° de janeiro de 2021. Na data de início do contrato de arrendamento é 
reconhecido o direito de uso e o passivo de arrendamento. A Companhia mensura o passivo de 
arrendamento pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento, onde é utilizada a taxa incremental, 
já que não possui taxa de juros implícita em seus contratos. A taxa incremental estimada é em função das 
taxas de captação de financiamentos de longo prazo, ajustada para refletir as características do 
arrendamento, como o risco do ambiente econômico do país, moeda, prazo e a data de início do contrato. 
Se ocorrer alguma alteração do fluxo de caixa esperado no contrato, o passivo é novamente mensurado. 
A Companhia amortiza o ativo de direito de uso pelo método linear, pelo prazo remanescente do 
arrendamento. A Companhia usou determinadas isenções permitidas pela norma e, portanto, não 
aplicaram os requerimentos no CPC 06 (R2) para arrendamentos de curto prazo (prazo de arrendamento 
de 12 meses ou menos) e arrendamentos de ativos de baixo valor, reconhecendo para estes casos uma 
despesa de arrendamento pelo método linear, conforme previsto no CPC 06(R2), equivalente ao IFRS 16. 
A Companhia possui contratos de arrendamentos operacionais nos quais atua como arrendatária 
referentes à imóveis. A mensuração desses arrendamentos inclui: i) uma estimativa do prazo de 
arrendamento, considerando período não cancelável e os períodos cobertos por opções de extensão do 
prazo do contrato, quando o exercício depende apenas da arrendatária e esse exercício é razoavelmente 
certo; ii) revisão detalhada da natureza dos diversos contratos de arrendamento inerentes às suas 
operações; iii) utilização de determinadas premissas para calcular a taxa incremental adequada aos 
contratos; dentre outras. 4. Gestão de risco financeiro: Os detalhamentos dos controles estão descritos 
no contexto de cada risco. Por recursos financeiros, entende-se todo recurso monetário em moeda 
nacional ou aplicação em instituição financeira. Por títulos e valores mobiliários, entende-se toda forma de 
aplicação de recurso financeiro legalmente instituído. Os parâmetros básicos contemplam as análises dos 
cenários macroeconômicos de curto, médio e longo prazo, sendo observadas as expectativas de evolução 
das taxas de juros, inflação, câmbio e crescimento da economia. As gestões de riscos de investimentos 

financeiros estão definidas como segue: Risco de crédito. Consiste na possibilidade de ocorrência de 
perdas associadas ao não cumprimento, pela contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos 
termos pactuados. Com o objetivo de mitigar o risco de crédito, os ativos livres foram alocados em fundo 
de investimento e são monitorados mensalmente pela área de Controladoria por meio das agências 
classificadoras de risco. As análises de Risco de Créditos são baseadas no Rating determinado por 
agências classificadoras de riscos internacionais:

Composição da carteira por classe e 
categoria contábil 

 “FITCH, Moodys ou S&P (ratings 
similares)” Sem rating/ 

títulos 
públicos TotalAAA AA+ / AA / AA- A+ / A / A-

Outras 
classif.

I. Ativos disponíveis para negociação
Fundo de investimento 166 86 6 2 3.153 3.413
II. Ativos mantidos até o vencimento
Títulos Públicos – – – – 124 124
Total 166 86 6 2 3.277 3.537
Risco de mercado. Consiste na possibilidade de perdas, em função de flutuação desfavorável do 
valor de ativos. Além do Stress Test, o controle do Risco de Mercado é baseado no modelo VAR (Value 
at Risk) paramétrico, especificado com nível de confiança de 99% dado um horizonte de tempo de um 
dia, que demonstra a maior perda esperada de um ativo ou carteira, metodologia esta aplicada aos 
ativos da empresa, conforme tabela a seguir:
Ativo VaR - Value at Risk
FIC Institucional R$ 10 0,29%
LFTs R$ 0 0,00%

Nível de Confiança de 99% com horizonte de 1 dia
Durante a realização do Stress Test foram obtidos os valores descritos na tabela abaixo, baseados em 
cenário disponibilizado pela Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F):

Classe Premissa
Saldo em 

31/12/21
Estimado 

em 31/12/21

Variação no 
resultado 
antes dos 
impostos

Variação 
no PL

I. Ativos disponíveis para negociação
Fundo de Investimento Cenário Stress 3.413 3.322 (91) (91)
II. Ativos mantidos até
  o vencimento
Títulos públicos Cenário Stress 124 124 – –

Test BMF2
Total Geral 3.537 3.446 (91) (91)
Risco de liquidez. Consiste na possibilidade de uma sociedade não ser capaz de responder aos 
seus compromissos de pagamentos em prazo determinado. O gerenciamento de risco de liquidez 
deve prever um adequado sistema de controle e procedimentos para prevenir a falta de recursos 
para o cumprimento das obrigações financeiras. É mantida uma reserva com o objetivo de atender 
as necessidades de caixa de curto prazo, como forma de mitigar o risco de liquidez. Esta reserva 
visa garantir o pagamento das despesas operacionais, no caso da ocorrência de eventos que 
comprometam o fluxo de caixa. O atual nível de liquidez (em até D+1) é de 89,74%. A tabela a seguir 
apresenta os ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia classificados segundo os prazos 
de vencimento contratuais dos fluxos de caixa. 5. Aplicações em títulos e valores mobiliários:  
a.  Classificação por categoria e faixa de vencimento

31/12/2021
Sem 

Venci-
mento

Até 12
 meses

Acima
 de 12

 meses
Valor 

contábil
Valor

mercado %
Taxa de

 juros
l. Ativos disponíveis para
  negociação
Fundo de Investimento 3.413 – – 3.413 3.413 96,49% Pós fixado
II. Ativos mantidos até o
  vencimento
Títulos públicos – – 124 124 123 3,51% Selic
Total geral 3.413 – 124 3.537 3.536 100%

31/12/2020
Sem 

Venci-
mento

Até 12
 meses

Acima
 de 12

 meses
Valor 

contábil
Valor

mercado %
Taxa de

 juros
l. Ativos disponíveis para
  negociação
Fundo de Investimento 3.801 – – 3.801 3.801 96,96% Pós fixado
II. Ativos mantidos até o
  vencimento
Títulos públicos – – 119 119 119 3,04% Selic
Total geral 3.801 – 119 3.920 3.920 100%

O valor de mercado das quotas dos Fundos de Investimento foi apurado com base nos valores 
divulgados pelos Administradores dos fundos nos quais a Seguradora aplica seus recursos. Os títulos 
públicos federais, classificados na categoria “mantidos até o vencimento”, foram contabilizados pela 
curva do papel. A Companhia tem capacidade financeira suficiente para liquidar os títulos classificados 
como “mantidos até o vencimento” nas datas finais acordadas nos contratos de aquisição. 
b. Movimentação das aplicações financeiras
Movimentação das Aplicações
  Financeiras

Saldo em 
31/12/2020 Aplicações Resgates

Rendimento
(Prejuízo)

Saldo em 
31/12/2021

l. Ativos disponíveis para negociação
Fundo de Investimento 3.801 – (455) 67 3.413
II. Ativos mantidos até o vencimento
Títulos públicos 119 – – 5 124
Total geral 3.920 – (455) 72 3.537
Movimentação das Aplicações
  Financeiras

Saldo em 
31/12/2019 Aplicações Resgates

Rendimento
(Prejuízo)

Saldo em 
31/12/2020

l. Ativos disponíveis para negociação
Fundo de investimento 4.208 100 (530) 23 3.801
II. Ativos mantidos até o vencimento
Títulos públicos 115 – – 4 119
Total geral 4.323 100 (530) 27 3.920

c.  Hierarquia de valor justo: A tabela a seguir apresenta instrumentos financeiros registrados pelo 
valor justo, utilizando um método de avaliação. Os níveis foram definidos como se segue:
 Nível 1: títulos com cotação em mercado ativo.

31/12/2021 31/12/2020
Nível 1 Total Nível 1 Total

l. Ativos disponíveis para negociação
Fundo de Investimento 3.414 3.414 3.801 3.801
II. Ativos mantidos até o vencimento
Títulos públicos 124 124 119 119
Total geral 3.538 3.538 3.920 3.920
6. Garantia das provisões técnicas: O Banco Central do Brasil (BACEN) por meio da Resolução nº 
4.444/2015 e alterações, e a SUSEP por meio da Resolução CNSP nº 432/2021, regulamentaram as 
normas para a aplicação dos recursos garantidores das provisões técnicas por parte das sociedades 
seguradoras. A Seguradora apresenta as seguintes coberturas: 

31/12/2021 31/12/2020
Composição dos ativos financeiros 3.537 3.920
Composição dos ativos vinculados à cobertura da liquidez do capital
  de risco 124 119
Ativos livres 3.413 3.801

A custódia destes títulos e valores mobiliários é exercida pela Central de Custódia e Liquidação de 
Títulos (CETIP) e Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) ou por instituições financeiras 
credenciadas. 7. Ativos e passivos de arrendamento:
Ativo 31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021
Ativos de direito de uso – 31 – 31
(-) Depreciação de direito de uso – (16) – (16)

– 15 – 15
Passivo 31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021
Passivo de arrendamento - Curto prazo – 32 (16) 16
(-) Juros a apropriar de arrendamento - Curto prazo – (2) 1 (1)

– 30 (15) 15

Resultado 31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021
Depreciação de ativos de arrendamento – 16 – 16
Juros sobre ativos de arrendamento – 1 – 1

– 17 – 17
A Companhia chegou às suas taxas de descontos com base na taxa de juros dos empréstimos e 
financiamentos praticados no mercado financeiro na data base do balanço de 31 de dezembro de 2021, a 
taxa de 8% aa foi obtida por meio de referências junto aos principais agentes financeiros.
Vencimento das prestações Valor
2022 17
Valores não descontados 17
Juros embutidos (2)
Saldo em 31/12/2021 15
Tendo em vista os regimes de tributação pelo qual as Entidades Seguradoras estão vinculadas, os quais 
não admitem apropriação de créditos de PIS e COFINS, a serem calculados sobre a depreciação do direito 
de uso de ativos arrendados. 8. Patrimônio líquido: a.  Capital social. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 
de dezembro de 2020, o capital social, subscrito e integralizado da seguradora, é composto de 4.300.000 
ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 1(um real) cada uma, composto como segue:

Participação
Sinaf Participações S.A. 99,00%
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão 1,00%

100,00%
b. Dividendos. Não houve distribuição de dividendos neste exercício, tendo em vista resultado negativo.  
c.  Reservas. As reservas de lucros são compostas pela reserva legal constituída por valor correspondente 
a 5% do lucro do exercício e o restante é destinado para reserva de lucros. d.  Prejuízo por ação - básico e 
diluído: Conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 41 - Resultado por ação, as tabelas a seguir 
reconciliam o prejuízo líquido do exercício aos montantes usados para calcular o prejuízo por ação básico 
e diluído. O lucro (prejuízo) por ação básico é computado pela divisão do prejuízo líquido do exercício pela 
média ponderada das ações em circulação no exercício, considerando a data de aprovação da integralização 
de capital pela SUSEP. O cálculo do lucro (prejuízo) por ação básico encontra-se divulgado a seguir:
Numerador 31/12/2021 31/12/2020
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (397) (500)
Denominador (número de ações)
Média ponderada de número de ações em circulação 4.300.000 4.300.000

(92,33) (116,28)
A Seguradora não emitiu e/ou outorgou instumentos patrimoniais que devem ser considerados para 
fins de cálculo do lucro por ação diluído, conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 41 - 
Resultado por ação.  Desta forma, o lucro por ação diluído não apresenta diferença em relação ao 
cálculo do lucro por ação básico demonstrado acima. e.  Demonstrativo do Patrimônio Líquido 
Ajustado (PLA) e Capital Mínimo Requerido (CMR)
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.627 4.024
1. Ajustes contábeis (24) (23)
2. Ajustes associados à variação dos valores econômicos – –
3. Ajustes do excesso de PLA de nível 2 e PLA de nível 3 – –
4. Outros ajustes – –
PLA (TOTAL) = PL+Ajus Con+Ajus Econ+Ajus do Exc de Nív 2 e 3+Out Ajus 3.603 4.001
Capital mínimo requerido 1.940 2.680

  1. Ajustes contábeis    
  1.1 (-) Participação em sociedades financeiras e não financeiras –
       nacionais ou no exterior – –
  1.2 (-) Despesas antecipadas – –
  1.3 (-) Ativos intangíveis – –
  1.4 (-) Créditos tributários - prej. fiscais IR/bases negativas de cont. social (24) (23)

  2. Ajustes associados à variação dos valores econômicos  – –
  3. PLA de nível 2 e PLA de nível 3  – –

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (PL+AJUS CON+AJUS ECON+AJUS   
  DO EXC DE NÍV 2 E 3+OUT AJUS) 3.603 4.001

3. Capital Base 1.940 2.680
4. Capital de Risco 143 120

Capital de risco de subscrição – CAS – –
Capital de risco de mercado – CRM 139 116
Capital de risco de crédito – CAC 13 12
Capital de risco operacional – –
Benefício da diversificação (9) (8)

CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO (CMR, maior entre 3 e 4) 1.940 2.680
(+) PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (PLA) 3.603 4.001
(-) CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO (CMR) 1.940 2.680
Suficiência de capital - R$ 1.663 1.321
Suficiência de capital (% do CMR) 85,72% 49,29%
(i) Os cálculos para os valores apurados em 31 de dezembro de 2020 estão de acordo com a Resolução 
CNSP nº 321/2015 e suas alterações até a Resolução nº 396/2020; Os cálculos para os valores apurados 
em 31 de dezembro de 2021 estão de acordo com a Resolução CNSP nº 321/2015 e suas alterações até 
a Resolução CNSP nº 412/2021, e o artigo 146 da Resolução CNSP nº 432/2021. (ii) Apuramos que os 
ajustes do excesso de PLA de nível 2 e PLA de nível 3 é igual a 0 (zero). (iii) O patrimônio líquido ajustado 
de nível 3 não excede 15% do CMR e a soma do patrimônio líquido ajustado de nível 3 e do patrimônio 
líquido ajustado de nível 2 não excede 50% do CMR atendendo a Resolução CNSP nº 432/2021. 9. 
Imposto de renda e contribuição social: A conciliação do imposto de renda e a contribuição social 
calculados de acordo com as alíquotas nominais e as alíquotas efetivas, em 31 de dezembro de 2021 e 
31 de dezembro de 2020, é demonstrada conforme tabela abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultado antes dos impostos (397) (397) (500) (500)
Alíquota nominal 25% 15% e 20% 25% 15%
Impostos à alíquota nominal – – – –
Parcela dedutível – – – –
Impostos à alíquota efetiva – – – –
A Companhia não registra imposto diferido ativo sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição 
social ou diferenças temporárias. 
10. Detalhamento das contas de Resultado: a. Despesas administrativas

31/12/2021 31/12/2020
Despesas com pessoal próprio e encargos sociais (147) (244)
Despesas com serviços de terceiros (179) (151)
Despesas com localização e funcionamento (2) (21)
Despesas com depreciação de ativos de arrendamento (16) –
Despesas com publicações (52) (47)
Despesas com donativos e contribuições (9) (4)
Total (405) (467)
b) Despesas com tributos:

31/12/2021 31/12/2020
Taxa de Fiscalização – SUSEP (59) (56)
Despesas com PIS e COFINS (7) (10)
Total (66) (66)
c) Resultado financeiro líquido:

31/12/2021 31/12/2020
Receitas financeiras 154 200
Outras receitas financeiras 2 6
Despesas financeiras (82) (173)
Resultado financeiro 74 33
11. Transações com partes relacionadas: A Seguradora remunerou seus Administradores, os quais 
são representados pelos Diretores Estatutários, por meio de pró-labore no montante de R$ 120 em 31 
de dezembro de 2021 (R$ 199 em 31 de dezembro de 2020). Não existem outros benefícios pagos 
aos Administradores.

ATIVO Notas 31/12/2021 31/12/2020
Ativo circulante  3.508  3.918 
Disponível  26  50 
  Caixa e bancos  26  50 
Aplicações 5  3.413  3.801 
  Quotas de fundos de investimentos 5  3.413  3.801 
Títulos e créditos a receber  69  67 
  Créditos tributários e previdenciários  69  67 
Ativo não circulante  139  119 
Realizável a longo prazo  139  119 
Títulos e créditos a receber 5  124  119 
  Títulos de renda fixa (Públicos) 5  124  119 
Outros Valores e bens  15  – 
  Ativos de direito de uso 7  15  – 
Total do ativo  3.647  4.037 

Capacidade financeira
Utilizando dados obtidos em modelos estatísticos e financeiros, a Pater Seguros S.A. declara ter 
capacidade financeira de manter, até o vencimento, os títulos e valores mobiliários citados no item 5 
das notas explicativas.
Resultado do exercício
O resultado do exercício de 2021 foi negativo em R$ 397 mil (trezentos e noventa e sete mil reais).
Eventos Societários
Os acionistas deliberaram sobre o resultado do exercício anterior de 2020, que também foi negativo 
através de sua Assembleia Geral Ordinária, datada de 31 de março de 2021.
Acordo de acionistas
Atendendo ainda ao disposto na Circular SUSEP nº 648/2021, declaramos que inexiste contrato de 
usufruto de ações ou acordo de acionistas ou diretores para o exercício do direito de voto referente à 
sociedade Pater Seguros S.A.

Perspectivas e planos da Administração para o exercício de 2022
A Companhia possui ativos da carteira própria no montante de R$ 3.537 mil e patrimônio líquido 
positivo de R$ 3.627 mil, ou seja, possui condições saudáveis de manter a sua continuidade 
operacional, até que se defina um plano estratégico para suas operações. A Administração permanece 
realizando continuamente o monitoramento do cenário macroeconômico, para eventuais ajustes de 
seu planejamento.
Agradecimentos
Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos agradecimentos aos acionistas pela confiança e 
apoio constantes e aos nossos colaboradores pelo empenho e dedicação.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2022.
A Diretoria

DIRETORIA

 Diretor Presidente Diretor Administrativo Financeiro Diretora Técnica

 Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão Marcelo Domingues Salustiano Celina Maria Lins

Atuário - Gabriel Navarro Martilio - MIBA nº 2511
Contador - Maurício Cesar Costa - CRC/RJ nº 050.876/O-2

Aos: Diretores, Conselheiros e Acionistas da
Pater Seguros S.A.  Fortaleza – CE
Opinião: 
Examinamos as Demonstrações Contábeis da Pater Seguros S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Pater Seguros S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional: 
Sem ressalvar nossa opinião, chamamos à atenção para a Nota Explicativa nº 1 às demonstrações 
contábeis, que descreve que a Companhia está em processo de avaliação do cenário macroeconômico 
para determinar seu plano estratégico de operação. As demonstrações contábeis foram preparadas, 
conforme políticas contábeis descritas na Nota Explicativa nº 2, no pressuposto de continuidade por 
meio de recursos advindos de seus investimentos. As demonstrações contábeis não incluem quaisquer 
ajustes relativos à realização, mensuração ou classificação de ativos e passivos que seriam requeridos 
na impossibilidade da Companhia continuar operando.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de 
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 

esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Determinamos a materialidade de 
acordo com o nosso julgamento profissional. O conceito de materialidade é aplicado no planejamento 
e na execução de nossa auditoria, na avaliação dos efeitos das distorções identificadas ao longo 
da auditoria, das distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis como 
um todo e na formação da nossa opinião. •  A determinação da materialidade é afetada pela nossa 
percepção sobre as necessidades de informações financeiras pelos usuários das demonstrações 
contábeis. Nesse contexto, é razoável que assumamos que os usuários das demonstrações contábeis: 
(i) possuem conhecimento razoável sobre os negócios, as atividades comercias e econômicas da 
Companhia e a disposição para analisar as informações das demonstrações contábeis com diligência 
razoável; (ii) entendem que as demonstrações contábeis são elaboradas, apresentadas e auditadas 
considerando níveis de materialidade; (iii) reconhecem as incertezas inerentes à mensuração 
de valores com base no uso de estimativas, julgamento e consideração de eventos futuros; e (iv) 
tomam decisões econômicas razoáveis com base nas informações das demonstrações contábeis. 
• Ao planejarmos a auditoria, exercemos julgamento sobre as distorções que seriam consideradas 

relevantes. Esses julgamentos fornecem a base para determinarmos: (a) a natureza, a época e a 
extensão de procedimentos de avaliação de risco; (b) a identificação e avaliação dos riscos de 
distorção relevante; e (c) a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais de auditoria.  
• A determinação da materialidade para o planejamento envolve o exercício de julgamento profissional. 
Aplicamos frequentemente uma porcentagem a um referencial selecionado como ponto de partida 
para determinarmos a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. A materialidade 
para execução da auditoria significa o valor ou os valores fixado(s) pelo auditor, inferior(es) ao 
considerado relevante para as demonstrações contábeis como um todo, para reduzir a um nível 
baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a 
materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. • Identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais; • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham 
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2022.
Grant Thornton Auditores Independentes Rafael Dominguez Barros
CRC SP-025.583/O-1 CT CRC 1SP.208.108/O-1

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis na íntegra encontram-se disponíveis no site www.oestadoce.com.br, com a certificação digital.



Torna público que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a 
Regularização de Licença de Instalação, para execução de um de um condomínio residencial misto 
com 48 Unidades Residenciais e 12 Pontos Comerciais, localizados a Rua Candido Meireles, nº 
266, Barrocão, Município de Itaitinga – Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o 
cumprimento das exigências da Documentação Prévia para Licenciamento Ambiental, constante 
na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM.

IANDE HABITACAO E URBANISMO LTDA
CNPJ: 42.567.864/0001-30

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado do Julgamento de 
Habilitação – Tomada de Preços Nº 002/22-TP-OBRAS. A Comissão Permanente de 
Licitação, vem informar aos interessados o resultado da Fase de Habilitação da licitação na 
modalidade Tomada de Preços Nº 002/22-TP-OBRAS, cujo objeto é a pavimentação asfáltica 
em diversas ruas na sede do Município de Ipueiras – CE. Assim após análise minuciosa 
chegamos no seguinte resultado: Habilitadas : Copa Engenharia LTDA, CNPJ: 
02.200.917/0001-65; Construtora Moraes EIRELI, CNPJ 33.278.617/0001-22; Eletrocampo 
Serviços e Contruções LTDA, CNPJ: 63.551.378/0001-01; Araujo Batalha Serviços e 
Construções EIRELI ME, CNPJ: 17.874.427/0001-11; Dinâmica Empreendimentos e 
Soluções EIRELI, CNPJ: 25.025.604/0001-13. Inabilitadas: Delmar Construções EIRELI, 
CNPJ: 17.803.489/0001-32; L & L Servicoes EIRELI, CNPJ: 13.370.874/0001-82 e Torres 
Martins Serviços e Contruções EIRELI ME, CNPJ: 69.726.016/0001-86. 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. Ipueiras/CE, 23 de Fevereiro de 2022. Cecília Gabriely Soares - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público o 
resultado da fase de habilitação referente à Tomada de Preços Nº SE-TP002/22, cujo objeto é a 
reforma e recuperação da quadra da EEF PE Abilio Monteiro Neto, no Município de Itaiçaba/CE. 
Empresas Habilitadas: 01. F P Construcoes e Servicos LTDA; 02. Sertão Construções Serviços 
e Locações LTDA; 03. FTS Serviços de Construções e Comercio LTDA; e 04. Itapajé Construção 
e Serviços EIRELI. Empresas Inabilitadas: 01. Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante 
Construções. Fica aberto prazo recursal previsto no artigo 109, I, "a" da Lei nº 8.666/93. No caso 
de não haver recurso, fica já marcada a abertura das propostas para o dia 08/03/2022, às 
09:00h, na Sala da Comissão de Licitação. Itaiçaba/CE, 23.02.2022. Joéliton Oliveira 
Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato da Ata de Registro de Preços - 

Ata de Registro de preços Nº 1402.11.01/2022. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, 

através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social a Empresa: Francisca Eliane de Almeida 

Barros - EPP, inscrita no CNPJ Nº 17.350.451.0001/51. Valor Global R$ R$ 1.006.000,00 (um 

milhão e seis mil reais). Objeto: Ata o Registro de preços para Registro de preços para futura e 

eventual contratação de serviço funerários, aquisições de urnas mortuárias, ornamentação e 

translado de corpos destinados aos equipamentos que compõem a Secretaria do Trabalho e 

Assistência Social do Município de Itaitinga, tudo do processo licitatório Pregão Presencial nº 

1402.11.01/2022-PPRP. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão 

Presencial tombado sob o nº 1402.11.01/2022-PPRP, sujeitando-se as partes às normas 

constantes da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, e da Lei 10.520, de 17/07/2002. 

Vigência: 12 (doze) meses. DATA: 21 de Fevereiro de 2022. Signatários: Erivanda Nogueira de 

Sousa Serpa e Francisca Eliane de Almeida Barros (Representante Legal).

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Tomada de Preços 
Nº 2022.02.16.02-TP. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaruana 
torna público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 15 de março de 2022, às 
09:00h, estará realizando licitação para contratação de prestação de serviços especializados em 
assessoria atuarial e previdenciária junto ao Fundo de Previdência Social do Município de 
Jaguaruana/CE, tipo menor preço. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação na sede 
da Prefeitura no horário de 8h às 12h. Jaguaruana/CE, 23 de fevereiro de 2022. Teresa Layana 
Barreto Coelho - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que no dia 09 de março de 2022, às 09:00h. estará 
recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão Presencial Nº 2022.02.21.01-PP, tipo menor 
preço global, tendo como objeto o contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de 
serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos 
de fiscalização, controle e monitoramento de trânsito, a ser realizado na Sala de Licitações da sede 
da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. 
Jaguaruana, 23 de fevereiro de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Extrato da Ata de Registro de 
Preço N° 00.024/2022. Órgão Gerenciador: Secretaria de Infraestrutura, da Prefeitura 
Municipal de Novo Oriente, CNPJ Nº 07.982.010/0001-19. Empresa Detentora do Registro de 
Preços: Cauipe Construcoes e Empreendimentos EIRELI, CNPJ sob o nº 07.742.263/0001-15, 
vencedora com um valor total global de R$ 16.720.000,000 (dezesseis milhões, setecentos e 
vinte mil reais). Prazo de validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses a partir da 
assinatura da Ata de Registro de Preços. Processo de licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00.024/2022. Objeto: Registro de Preço para futuros e eventuais serviços comuns 
de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais e 
equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por 
percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da SINAP-2022, SEINFRA 027 ou 027.1 
para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Novo Oriente - CE. 
Signatário: José Maury Coelho Oliveira – Secretaria de Infraestrutura; Cauipe Construcoes e 
Empreendimentos EIRELI, representante legal: Francisco Jose Bezerra Sobrinho.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Extrato de Revogação de Licitação.  

A Secretaria da Educação, do Município de Novo Oriente, torna pública a revogação do Processo 

de Licitação N° 07.004/2022, modalidade Pregão Eletrônico, tendo como objeto: aquisição de 

veículo 0 quilômetros para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de 

Novo Oriente/CE". Nos termos do artigo 49 da Lei Nº 8.666/93.  Fica aberto o prazo recursal 

previsto no Art. 109, Inciso I, Alínea "C.". Novo Oriente-CE, 23 de fevereiro de 2022. Maria do 

Socorro Vieira Sousa Teixeira – Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna público 
que no próximo dia 14 de março de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade 
Pregão Presencial Nº 07.005/2022, que objetiva o Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de veículo tipo motocicleta zero quilômetro, junto à Secretaria de Educação do 
Municíp io de Novo Or iente.  O edi ta l  está d isponível  em: www.tce.ce.gov.br, 
www.novooriente.ce.gov.br, e na sala de licitações a Rua Deocleciano Aragão, 15. Novo 
Oriente/CE, 24 de fevereiro de 2022. Paulo Sérgio Andrade Bonfim - Presidente da Comissão 
de Licitação de Novo Oriente/CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Homologação e 

Adjudicação - Pregão Eletrônico n° PE003/2022-FG/SRP. O Pregoeiro do Município de 

Penaforte/CE, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o resultado final, referente ao 

Pregão Eletrônico n° PE003/2022-FG/SRP, que objetiva: seleção da melhor proposta, visando 

futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, para atendimentos das Unidades 

Administrativas do Município de Penaforte/CE; Torna público a Homologação e Adjudicação, 

aos respectivos vencedores, a saber: Ferreira e Luna Comércio E Serviços LTDA, CNPJ/MF nº 

32.043.610/0001-69, lotes nº 01 - R$ 77.974,62; 02 – R$ 68.812,30; 03 – R$ 66.834,45; 04 – R$ 

108.800,00;  05 – R$ 106.935,50 e 06 –R$ 35.826,00. Penaforte-CE, 23 de Fevereiro de 2022. 

Cicero Rangel Andrade Bezerra – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Homologação e 
Adjudicação - Pregão Eletrônico n° PE004/2022-FG/SRP. O Pregoeiro do Município de 
Penaforte/CE, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o resultado final, referente ao 
Pregão Eletrônico n° PE004/2022-FG/SRP, que objetiva: seleção da melhor proposta para 
registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza e higiene, 
para atendimentos das Unidades Administrativas do Município de Penaforte/CE; torna público a 
Homologação e Adjudicação, aos respectivos vencedores, a saber: 01 - Conserv 
Empreendimentos LTDA - CNPJ: 15.507.933/0001-47, Lotes 01 – R$ 79.8908,52 (Setenta e 
nove mil e oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), Lote 02 - R$ 74.999,58 
(Setenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos). 02 - T 
Tavares Felinto e CIA LTDA – CNPJ Nº. 32.526.468/0001-00, lote nº. 03 – R$ 129.999,00 (Cento 
e vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais). Penaforte-CE, 21 de Fevereiro de 2022. 
Cicero Rangel Andrade Bezerra – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama. A Comissão de Licitação divulga o 
Resultado do Julgamento das Habilitações referentes a Tomada de Preços nº 002/2022.04 que 
versa sobre a contratação de empresa para execução dos serviços de instalação de redes de 
proteção e grama sintética para areninhas junto a Secretaria da Juventude e do Esporte do 
Município de Uruburetama. Ficam habilitadas as licitantes: 1. AJ Construtora e Transporte 
EIRELI EPP; 2. J P Serviços e Locações LTDA EPP e 3. Mandacaru Construções & 
Empreendimentos LTDA ME. Declara ainda, inabilitadas as licitantes: 1 MITZ Construções e 
Serviços EIRELI ME; 2. AOS Construções EIRELI ME e 3. M L Entretenimentos Assessoria e 
Serviços EIRELI ME. A partir da data desta publicação, fica aberto o prazo recursal, previsto no 
art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93. Uruburetama/CE, 23 de fevereiro de 
2022. Elinaldo Dutra - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
da Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 09 de março de 2022, às 
9h30min (horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bll.org.br, estará realizando 
o Pregão Eletrônico nº 007/2022.02, cujo objeto é  aquisição de cestas básicas junto a 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Empreendedorismo do Município de 
Uruburetama, conforme especificado no edital o qual encontra-se na íntegra na Comissão de 
Licitação e no endereço eletrônico: licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 23 de fevereiro 
de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Licitação - Processo: 
Pregão Eletrônico N° 2402.01/22- PE. Objeto: aquisição de 01(um) caminhão novo tipo 
compactador de lixo (novo), zero quilômetro, destinados a atender as necessidades da 
Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente Município de Alcântaras-CE, 
conforme termo de referência. Do Tipo: Menor Preço. Da Forma de Fornecimento: Parcelado. 
O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Alcântaras-CE, toma público para conhecimento dos 
licitantes e demais interessados, que do dia 24 de fevereiro de 2022 a 10 de Março de 2022 
até às 08h00min (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e 
Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br.  A Abertura das Propostas acontecerá no dia 10 de Março de 2022, 
às 08h00min (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir 
das 10h00min do dia 10 de Março de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-
se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Rua 
Antonino Cunha, s/n, Centro - Alcântaras - CE, no licitações-e: www.licitacoes-e.com.br, 
assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. 
Maiores informações pelo telefone: (88) 3640-1033. Alcântaras/Ce, 24 de fevereiro de 
2022. Charllys Alcântara Soares - Pregoeiro Municipal.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação - Pregão Presencial 
N° 2022.02.22.01. A Prefeitura Municipal de Cariús torna público o Pregão Presencial N° 
2022.02.22.01, para a aquisição de peças, acessórios e prestação de serviços em veículos, 
máquinas e motocicletas, para atender as necessidades de diversas Secretarias do Município 
de Cariús, com data de abertura para o dia 11 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 07:30h 
às 11:30h. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 23 de fevereiro de 2022. 
Reldembergue Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira. A Comissão de Licitação, 
localizada na Rua Monsenhor Meceno, S/Nº– Centro-Lavras da Mangabeira/CE, comunica aos 
interessados que no dia 11 de março de 2022, às 09:00hs, estará abrindo licitação na 
modalidade Tomada da Preço Nº 2022.02.23.01, Objeto: contratação da prestação de serviços 
de publicidade institucional, com divulgação de atos e fatos do legislativo municipal, com 
prioridade à distribuição de conteúdo informativos, através de emissoras de rádio, site/blog via 
internet e outros meios de comunicação, .junto a junto a Câmara Municipal de Lavras da 
Mangabeira/CE, conforme anexo I. O edital completo estará disponível no endereço acima, ou 
no site do TCE/CE (Portal de Licitações do TCE-CE), a partir da data desta publicação, no 
horário de atendimento ao público, de 08:00h às 12:00h. Lavras da Mangabeira/CE, 23 de 
fevereiro de 2022. Raimundo Magalhães de Lima – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico Nº 10.004/2022. 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 dia 24 de fevereiro de 2022, estará recebendo as Propostas de Preços 
e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 10.004/2022, tipo menor 
preço global, tendo como objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação de 
serviço de coleta e laudo conclusivo de exame toxicológico – por cabelo, com tempo de 
detecção mínima da droga de 06 meses, todos os exames serão realizados com supervisão da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública de Eusébio que designarão um supervisor para 
acompanhamento das coletas, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A abertura das propostas 
acontecerá no dia 10 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 10 de março de 2022 (Horário de Brasília). O 
edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado ou pelo Portal do TCE-CE: 
www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante 
o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira. 
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Pressionada pelas despesas com educação, alimentação 
e transportes, a inflação medida pelo IPCA-15 subiu 0,99% 
em fevereiro, segundo o IBGE. Trata-se da maior variação, 
para o mês, desde 2016 (1,42%), resultado que sinaliza uma 
aceleração frente a janeiro. No mês passado, a alta havia 
sido de 0,58%. A taxa de fevereiro ficou acima das expecta-
tivas do mercado financeiro. Com a entrada do novo dado, 
o IPCA-15 acumulou alta de 10,76% em 12 meses até feve-
reiro. A expectativa do mercado era de avanço de 10,63%. 
O acumulado estava em 10,20% até janeiro. Para especia-
listas, o cenário - que continua ruim, com inflação persis-
tente e mais disseminada - deve continuar pelo menos no 
primeiro trimestre do ano.

De acordo com o IBGE, oito dos nove grupos de produtos 
e serviços pesquisados no IPCA-15 tiveram alta de preços 
em fevereiro. A maior variação (5,64%) e o maior impacto 
(0,32%) vieram do segmento de educação. Cursos regulares 
subiram 6,69% com os reajustes habitualmente praticados 
no início do ano letivo, indicou o IBGE. Foi a maior con-
tribuição dentro de educação (0,28%).As maiores variações 
nos cursos vieram do ensino fundamental (8,03%), da pré-
-escola (7,55%), do ensino médio (7,46%), da creche (6,47%) 
e do ensino superior (5,9%). Curso técnico e pós-graduação 
subiram 4,4% e 2,93%, respectivamente.

Inflação: ninguém domina a fera

Cofres cheios. A arrecadação federal começou 2022 em alta e chegou a R$ 235,3 bilhões em janeiro, crescimento real de 18,3% em 
relação a um ano antes, além de ser o melhor resultado para o mês na série histórica, iniciada em 1995. Segundo a Receita, os dados 
decorrem da melhora da economia com mais vendas em serviços, maior valor das importações e melhor desempenho das empresas.

A nova rodada de saques do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), que deve 
ser anunciada oficialmente 
pelo governo nos próximos 20 
dias, pode liberar mais de R$ 
20 bi na economia brasileira, 
além de beneficiar cerca de 
40 milhões de trabalhadores, 
projeta o governo federal. O 
dado leva em conta o número 
de cotistas que têm contas com 
saldo no fundo de garantia.  Os 
estudos para uma nova roda-
da de saques do FGTS foram 
anunciados pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, em 
evento promovido pelo banco 
BTG Pactual nesta terça-feira 
(22). Segundo ele, o valor a 
ser autorizado para saque deve 
ser de até R$ 1.000 por traba-
lhador, mas a média deve ficar 
abaixo disso porque algumas 
contas seguem com saldo in-
ferior. Uma Medida Provisória 
será assinada pelo presidente 
Jair Bolsonaro autorizando o 
resgate dos recursos.

A definição do limite é feita 
de acordo com análises sobre a 
disponibilidade financeira do 
fundo, que precisa assegurar 
recursos para honrar os saques 
regulares e o orçamento para 
financiamentos habitacionais e 
de infraestrutura urbana e sa-
neamento. A nova liberação do 
FGTS aos trabalhadores ocorre 
no momento em que o presi-
dente figura em segundo lugar 
nas pesquisas de intenção de 

voto para a reeleição, mas o dis-
curso oficial do governo é que 
não há interesse eleitoreiro. 
A justificativa é auxiliar bra-
sileiros que enfrentam difi-
culdades por causa do eleva-
do grau de endividamento e 
também do peso da inflação 
no bolso dos trabalhadores.

Se confirmada a nova ro-
dada, será a terceira vez que o 
governo Bolsonaro autoriza 
saques extraordinários dos re-
cursos do FGTS. A primeira 
foi em 2019, quando a injeção 
de recursos ajudou a dar sus-
tentação à atividade econô-
mica, e a segunda, em 2020, 
no contexto das medidas para 
combater efeitos da covid-19.

“Há várias iniciativas que 
podemos ter até o fim do ano 
que devem ajudar a economia a 
crescer. Podemos mobilizar re-
cursos do FGTS também, por-
que são fundos privados. São 
pessoas que têm recursos lá e 
que estão passando por dificul-
dades. Às vezes o cara está de-
vendo dinheiro no banco e está 
credor no FGTS. Por que não 
pode sacar essa conta e liquidar 
a dívida dele do outro lado?”, 
questionou Paulo Guedes.

Ainda segundo integrantes 
do governo, embora o minis-
tro tenha citado o uso do FGTS 
para o pagamento de dívidas e 
uma das principais intenções 
seja de fato ajudar os endivi-

dados, a tendência é que o va-
lor seja liberado para todos os 
trabalhadores que tenham sal-
do disponível no fundo, com 
uso livre de acordo com as 
necessidades do beneficiário. 
A movimentação do governo 
ocorre enquanto os principais 
bancos brasileiros, como Itaú, 
Bradesco e Banco do Bra-
sil, projetam que o nível de 
inadimplência suba gradual-
mente neste ano. Todo traba-
lhador brasileiro com contrato 
de trabalho regido pela Con-
solidação das Leis do Trabalho 
(CLT) tem direito ao FGTS, 
além dos trabalhadores, rurais, 
temporários, intermitentes, 
avulsos e atletas profissionais.

FOTO FOLHAPRESS

A tendência é que o valor seja liberado para todos os trabalhadores que tenham saldo disponível no fundo

Habitação
Após perda participação 

do Programa Casa Verde e 
Amarela no mercado, em 
2021 – com baixa de 11,1% 
nos lançamentos entre 
outubro e dezembro, cain-
do para 34.863 imóveis –, 
Bolsonaro elevou o limite 
de subsídios. Conforme 
decreto no DOU, ontem, 
foram elevados os limites 
das subvenções econômicas 
para produção ou aquisição 
de imóveis novos ou usa-
dos às famílias beneficiárias 
do programa, passando de 
R$ 110 mil para R$ 130 mil 
(em áreas urbanas) e de 
R$ 45 mil para R$ 55 mil 
(áreas rurais).

Crédito imobiliário
No Ceará, os financia-

mentos imobiliários, com 
recursos das cadernetas de 
poupança, atingiram R$ 
293,4 milhões em janeiro 
deste ano, alta de 11,8% so-
bre igual período de 2021 
(R$ 262,3 milhões). Na 
modalidade de aquisição e 
construção, foi registrado 
recuo (7,6%) se comparado 
ao mesmo período do ano 
anterior. No País, também 
houve aumento: foram R$ 
14,6 bilhões no primeiro 
mês de 2022, avanço de 
18,5% em relação a janeiro 
de 2021 e recuo de 13,1% 
sobre o registrado em de-
zembro de 2021.

Arrecadação sobe
A arrecadação federal 

começou 2022 mantendo 
o avanço de dois dígitos 
registrado nos meses 
anteriores, com R$ 235,3 
bilhões em janeiro, cresci-
mento real de 18,3% em re-
lação a um ano antes. Esse 
é o melhor resultado para 
o mês na série histórica, 
iniciada em 1995. Segundo 
a Receita Federal, os dados 
decorrem da melhora da 
economia frente a um ano 
atrás - com mais vendas 
em serviços, maior valor 
das importações (medido 
em dólar, valorizado frente 
ao real) e melhor desem-
penho das empresas.

Confiança
A confiança da cons-

trução subiu 0,9 ponto 
em fevereiro, para 93,7 
pontos, após ter caído no 
mês passado, segundo a 
FGV. A alta mensal, porém, 
não recuperou a perda de 
janeiro, e manteve o indi-
cador abaixo do patamar 
de neutralidade. Depois de 
um percentual recorde de 
assinalações, em agosto 
de 2021 (40,3%), as difi-
culdades com o custo das 
matérias-primas começa-
ram a se reduzir, o que refle-
tiu a desaceleração das altas 
dos preços dos insumos – as 
assinalações caíram para 
26,9% em janeiro.

Jeri e Ubajara: Concessões serão assinadas  
Será assinada, na próxima semana, a concessão do 
Parque Nacional de Jericoacoara para a iniciativa 
privada. Com a iniciativa - entre o ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim Leite, e o presidente do BNDES, 
Gustavo Montezano -serão contemplados, ainda, 
outros parques de conservação como o Parque 
Nacional de Ubajara (CE), Lençóis Maranhenses, 
Chapada dos Guimarães (MT), Serra dos Órgãos 
(RJ), Serra da Bodoquena (MS), Parque Nacional de 
Brasília e a Floresta Nacional de Brasília.

Fecomércio-CE: Gastão e Filizola protagonizam disputa
O atual presidente do 
Sistema Fecomércio-CE, 
Luiz Gastão, lançou, 
oficialmente, a chapa 
“União e Gestão: A 
Fecomércio que nos re-
presenta”, que é por ele 
liderada. Pela primeira 
vez em 75 anos, haverá 
chapa de oposição, en-

cabeçada pelo atual vice-presidente da entidade, Maurício 
Filizola, com a chapa “Renovação e Libertação”, que traz 
nomes como Deusmar Queirós (Pague Menos), Honório 
Pinheiro (Pinheiro Supermercados) e José do Egito (Jotu-
jé Distribuidora). As eleições serão dia 5 de abril. 

Novo saque do FGTS pode liberar 
mais de R$ 20 bi na economia
Esta é a terceira vez que o governo toma essa iniciativa. O valor a ser 
autorizado para saque deve ser de até R$ 1.000 por trabalhador

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Verúzia Jar-
dim de Queiroz, Secretária torna público o extrato das Atas de Registro de Preços resultantes do 
Pregão Eletrônico Nº 00.010/2021-PERP. Objeto: Registro de preços visando futura e eventual 
aquisição de materiais gráficos, para atender as necessidades das diversas secretarias do municí-
pio. Ata 00.010/2021-A - Valor total: R$794.220,06 - Contratada: Francisca Jamile de Oliveira Melo 
- ME, representada pela Sra. Francisca Jamile de Oliveira Melo; ATA 00.010/2021-B - Valor Total: 
R$14.300,00 - Contratada: Francisco Dario Gomes Lobo - ME, representada pelo Sr. Francisco 
Dario Gomes Lobo. Prazo de vigência das Atas de Registro de Preços: 12 meses contados a partir 
de suas assinaturas. Data das assinaturas das Atas de Registro de Preços: 15/02/2022.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE – Extrato de Resultado da Análise e Julgamento da Habilita-
ção. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Beberibe torna público o 
resultado de julgamento de habilitação da Tomada de Preços Nº 2022.01.04.001-TP-DIVE, do tipo 
Menor Preço, cujo objeto: Contratação de empresa para a prestação dos serviços especializados 
em assessoria administrativa na área de recursos humanos de interesse das diversas unidades 
administrativas do município. HABILITADAS as empresas: Conap Contabilidade Ltda inscrita no 
CNPJ nº 20.535.475/0001-90, F. D. de Lima Contábil – ME, inscrita no CNPJ nº 29.847.117/0001-
97, Alfa Locação De Equipamentos Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 10.656.662/0001-78, Delta 
Assessoria Contábil e Administrativa Ltda, inscrita no CNPJ nº 23.367.169/0001-80 e Innova, Ser-
viços E Assessoria Ltda, inscrita no CNPJ nº 17.400.242.0001-75 tendo em vista que as mesmas 
cumpriram todas as normas do edital e as da Lei Federal nº 8.666/93. INABILITADA a empresa: 
B2G Cainfotec Comprime – ME, inscrita no CNPJ nº 34.239.627/0001-11, por não atender aos 
itens 6.2. a) e 6.2.4.1. do edital. Através do presente, a Comissão Permanente de Licitação divulga 
o resultado da fase de habilitação, e abre o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” 
da Lei de Licitações, e coloca os autos a disposição dos interessados. Caso não haja interposição 
de recursos, os envelopes das propostas de preços serão abertos no dia 08/03/2022, às 14h, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Quixadá – Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urba-
no, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário, torna público o 
Extrato do Contrato n° 00.003/2021-04SEDUMA, resultante do Pregão Eletrônico nº 00.003/2021-
PERP - Valor Global: R$26.831,00 - Contratada: M3K Comércio e Serviços de Informática Ltda, 
através de seu representante legal o Sr. Moises Ferreira dos Santos. Prazo de vigência: até 
31/12/2022. Objeto: Aquisição de uniformes e fardamentos para suprir as demandas da Secretaria. 
Assina pela contratante: Data da assinatura do Contrato: 17/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá – Contratante e signatário: Secretaria de Administração, Roberta Gli-
cya de Sá Felix, Secretária, torna público o extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 
00.004/2021-C-SRP, resultante do Pregão Eletrônico nº 00.004/2021-SRP. Contratado: KR de Castro, 
através de sua representante legal, a Sra. Klébia Ribeiro de Castro. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de material de expediente e descartável para atender as necessidades das 
diversas secretarias do município. O presente aditivo tem por objeto proceder ao reajuste de preços a 
Ata de Registro de Preços nº 00.004/2021-C-SRP em 55,00%. Data da assinatura: 15/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, Lady Diana Ar-
ruda Mota, Secretária, torna público o extrato do Contrato nº 10.005/2021-02SMS, resultante do 
Pregão Eletrônico nº 10.005/2021-PERP. Objeto: Aquisição de peças para manutenção preventiva 
e corretiva de aparelhos médicos hospitalares e odontológicos. Valor Global: R$129.070,62. Con-
tratada: RS Serviços Eletrotécnicos Ltda, através de sua representante legal, a Sra. Maria Salidia 
Cavalcante Melo. Prazo de vigência: até 31/12/2022. Data da assinatura do Contrato: 04/02/2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Cul-
tura e Desporto, Sra. Antônia Ironeide Vidal Pinheiro Bezerra - Secretária, torna público o Extrato 
do Instrumento Contratual nº SE-TP001/2022-01SECD, decorrente da Tomada de Preços Nº SE-
-TP001/2022, que tem como objeto Contratação de empresa especializada para serviços de refor-
ma da Escola de Ensino Fundamental Moreira Campos. Contratada: Dagy Construções Ltda - ME, 
pelo valor global de R$ 101.006,75 (cento e um mil seis reais e setenta e cinco centavos). Assina 
pela Contratada:   Sr. Diego Venâncio Ribeiro do Nascimento. Data de Assinatura do Contrato: 
22/02/2022. Vigência: 60 (sessenta) dias a partir da data de sua assinatura.

Prefeitura Municipal de Senador - A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, 
torna público o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação referente à Tomada de Preços 
nº SE-TP001/2022 que tem como objeto:  Contratação de empresa especializada para serviços 
de reforma da escola de ensino fundamental moreira campos. Fica Homologado e Adjudicado em 
favor da empresa Dagy Construções Ltda - ME, pelo valor global de R$ 101.006,75 (cento e um mil 
seis reais e setenta e cinco centavos). Homologado e Adjudicado pela Sra. Antônia Ironeide Vidal 
Pinheiro Bezerra - Secretária, em 22/02/2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de licitação torna público 
resultado da fase de Habilitação referente à Tomada de Preços nº SE-TP002/2022, que objetiva a 
contratação de empresa especializada para construção do Espaço Educativo Rural com 06 salas 
de aula, localizada no Distrito de São Joaquim no município, através da Secretaria de Educação, 
Cultura e Desporto, deste município, conforme Projeto Básico, parte integrante deste processo. 
Empresas Habilitadas: 1. CENPEL – Centro Norte Projetos e Empreendimentos Ltda-ME; 2. Dina-
mica Empreendimentos e Serviços Eireli; 3. A.I.L Construtora Ltda - ME; 4. Eletrocampo Serviços e 
Construções Ltda; 5. Pro Limpeza Serviços e Construções Eireli; 6. Águia Construções e Incorpo-
rações Ltda; 7. WU Construções e Serviços Eireli-EPP; 8. Monte Sião Empreendimentos Ltda-ME. 
Empresas Inabilitadas: 1. FENIX – Locações e Empreendimentos Eireli; 2. João Evangelista de 
Sousa Arcturo-ME; 3. C.R.P Costa Construções e Prestadora de Serviços Eireli; 4. GPM – Projetos 
e Construções Ltda-EPP; 5. Pilartex Construções Ltda-EPP; 6. Seg-Norte Construções e Serviços 
Eireli-ME; 7. Momentum Construtora Ltda-ME; 8. Cicero Allan Roberto Gomes-ME. Fica aberto 
prazo recursal previsto no artigo 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93. Maiores informações: https://licita-
coes.tce.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Remarcação - Pregão Eletrônico Nº 
14.16.02.01.22-PERP - O Pregoeiro da Comissão de Licitação torna público para conhecimento 
dos interessados que, o certame em epígrafe cujo objeto: Registro de preço para futuras e even-
tuais aquisições de água adicionada de sais, cujo armazenamento e transporte são de responsabi-
lidade da Secretaria de Educação, Ciências Tecnologia e Inovação, originariamente previsto para 
ocorrer no dia 08/03/2022, às 09h, foi remarcado para o dia 10/03/2022, às 09h, em virtude de erro 
na descrição do ano no que ser refere a data do certame nos avisos de licitação anteriormente 
publicados. Max Ronny Pinheiro.

Verlab Industria de Produtos Oticos Ltda, CNPJ: 29.515.348/0001-01. Torna público que 
requereu á Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a: Licença 
Ambiental por Adesão e Compromisso- LAC, para: serviço de laboratório com fabricação de 
artigos ópticos, localizado no municipio de Quixeramobim/CE, na Rua Monsenhor Salviano 
Pinto-739, Centro. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Parambu – Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato 
2022.01.28.001-SEINFRA. – Contratante: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Econômico. Contratado: IPN Construções e Serviços Eireli-ME. Objeto: Contratação de em-
presa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal que liga a BR 020 a 
localidade de Agreste no Município, conforme  PT 1075191-93  e projeto em anexo. Procedi-
mento Licitatório: Tomada de Preços Nº 2021.10.26.001-SEINFRA. tendo em vista a modifi-
cação no valor global, em virtude de uma atecnia na proposta de preços , pois a mesma foi 
apresentada com o valor do Item 2.1, acima do valor de referência do projeto básico orçado 
por esta Administração, sendo que o valor da empresa é de 8.084,60 e o valor do projeto 
básico orçado por esta Administração é de 8.047,58, os itens 1.2.1 1.2.3, 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 
apresentaram divergência na sua multiplicação acarretando em valores diferentes aos exibi-
dos na referida proposta. Neste sentido por se tratar de uma simples falha de preenchimento 
de planilha não obstando a legalidade da proposta, a mesma foi retificada e teve o seu valor 
global atualizado constante na cláusula terceira deste contrato de R$ 1.020.269,44 (hum 
milhão, vinte mil duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 
1.019.869,13 (hum milhão, dezenove mil oitocentos e sessenta e nove reais e treze centa-
vos), desta forma ficará atualizada as informações do referido contrato. As demais cláusulas 
e condições pactuadas permanecerão inalteradas e em pleno vigor. Wanderley Pereira Diniz 
- Ordenador de despesas da Secretaria. 

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Anulação - Tomada de Preços Nº. 003.001/2022 - O 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Administração e Finanças, Arthur Bezerra Bar-
ros, comunica a ANULAÇÃO da Tomada de Preços nº. 003.001/2022. Objeto: Contratação 
de empresa especializada em assessoria e consultoria tributária para assessorar a SEFIN 
(Secretaria de Finanças) na concepção, no planejamento e implantação da Unidade de Inte-
ligência Fiscal do município, na atualização do Código Tributário Municipal e no treinamento 
dos agentes fiscais na constituição e na cobrança de créditos tributários do ISS (Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza) decorrentes da omissão de receitas de: instituições 
financeiras, concessionárias de serviços públicos, executores de grandes obras realizadas 
dentro da área geográfica do Município, prestadores de serviços notariais, operadoras de 
planos de saúde, prestadores de serviços de planos funerários e instituições de ensino, 
no Município. Adjudicado e homologado em favor da empresa CONFISC Consultoria Fiscal 
Ltda, CNPJ: 11.743.397/0001-28.  Fica estabelecido desde a publicação deste assegurado 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, para as devidas manifestações.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITA-
ÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.01/2022-PPRP. A Comissão de Licitação do municí-
pio de Araripe torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 12.01/2022-PPRP, do tipo menor preço por LOTE, cujo 
objeto é a seleção da melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de materiais esportivos, destinados a atender as necessidades da secretaria de 
esporte e juventude do município de Araripe-CE. O recebimento e abertura dos envelopes 
será no dia 08 de março de 2022, às 08:00h, maiores informações na sala da Comissão 
de Licitação, situada à Av José Loiola de Alencar, 440, Centro, Araripe/CE, das 08:00h ás 
12:00h ou pelo telefone (88) 99200-4123 e no site:www.tce.ce.gov.br. Araripe -CE, 23 feve-
reiro de 2022, José Feitoza de França – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - CON-
VOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL N° 02/2022. A Sociedade 
Anônima de Água e Esgoto do Crato – SAAEC convoca seus acionistas para Assembleia 
Geral Ordinária que se realizará no dia 04 de março de 2022 na sede da SAAEC, com ho-
rário da primeira convocação às 14h00m e da segunda convocação às 14h30m, com a se-
guinte pauta:em primeira ordem da eleição da composição do Conselho de Administração, 
em segunda ordem da indicação da composição do Conselho Fiscal e em terceira ordem da 
ciência da eleição do representante do Conselho de Administração.Crato/CE, 24/02/2022. 
José Ailton de Sousa Brasil. Prefeito Municipal do Crato (Acionista Controlador). José 
Yarley de Brito Gonçalves. Presidente da SAAEC

            COOPERVIDA – COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA A SAUDE & A VIDA LTDA.

CNPJ 22.197.319/0001-91 –  NIRE 23400016418

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA  GERAL ORDINÁRIA (DIGITAL)

Pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO o Presidente da COOPERVIDA – COOPERATIVA DE TRABALHO E 

ASSISTÊNCIA A SAUDE & A VIDA LTDA., com sede localizada na Rua Carlos Vasconcelos, 2555-A - Joaquim Távora, 

em Fortaleza (CE), no uso de suas atribuições Estatutárias, CONVOCA os 1.949 (um mil novecentos e quarenta e nove) 

cooperados em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO), que será realizada 

modalidade DIGITAL no dia 28 DE MARÇO DE 2022 (2ª. feira), às 12:00h em primeira convocação, com a presença de 

dois terços dos cooperados, às 13:00h em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados e às 

14:00h em terceira e última convocação com 50 (cinqüenta) cooperados ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de 

cooperados, prevalecendo o menor número, para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: 1) Prestação de Contas dos 

Órgãos de Administração relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021, com Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 

relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, e Demonstração das Sobras ou Perdas; 2) Destinação das Sobras ou Rateio das 

Perdas do Exercício encerrado; 3) Eleição dos Membros para o Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2023, nos termos 

do Art. 40 do Estatuto Social; 4) Eleição dos Coordenadores de estabelecimento, com mandato até a AGO de 2023, nos termos 

do parágrafo § 6o do art. 7º. da Lei 12.690/2012; 5) Fixação dos Honorários para os membros do Conselho de Administração e 

das Cédulas de Presenças dos membros do Conselho Fiscal; OBSERVAÇÕES: a) A presente Assembléia Geral será 

realizada na modalidade digital nos termos da Instrução Normativa DREI 81/2020, cujos cooperados poderão participar e 

votar a distância através da rede mundial de computadores (internet), sendo considerada para todos os fins legais como 

realizada na sede da cooperativa; b) A participação à distância dos cooperados será através de serviço de video 

conferência remota utilizando-se da plataforma “Google Meet” onde será garantido o cooperado votar e se manifestar, 

inclusive na forma escrita por meio de chat; c) Os cooperados interessados em participar desta assembléia deverão 

estar com seu cadastro atualizado, especialmente o e-mail, podendo fazer previamente essa atualização através do e-

mail , a partir das 8:00h do dia 03/03/2022 até às 11:30h do dia 28/03/2022; d) Os 

cooperados receberão e-mail,a ser enviado pela cooperativa, contendo as orientações necessárias para: recebimento do 

link de acesso à sala virtual e instruções de participação na assembléia; e) Os documentos e informações a serem 

apresentados durante a assembléia serão enviados para o e-mail do cooperado cadastrado na cooperativa até, no máximo, 

05 (cinco) dias antes da realização desta; f) A cooperativa não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes nos 

equipamentos de informática ou de conexão à internet do cooperado, que não estejam sob o seu controle, conforme disposto 

no art. 2º, § 3º, da IN DREI 81/2020; g) Em atenção aos princípios legais e doutrinários da vinculação do ato convocatório e da 

inalterabilidade do edital de convocação, a presente Assembléia Geral se restringirá exclusivamente a Ordem do Dia 

supracitada; h) As deliberações tomadas pela maioria dos presentes à Assembléia Geral, na forma do Estatuto Social da 

Cooperativa, vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes. Fortaleza (CE), 24 de fevereiro de 2022.

saudecoopervida@gmail.com

CARLOS KLEBER BEZERRA CAMPOS - PRESIDENTE

ND SPE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
23.266.937/0001-09

Torna público que requereu A Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e Re-
cursos Hídricos a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para empreendimento residencial multifamiliar, 
localizada na Estrada da Prainha – Porto das Dunas, Lagoa Seca, no Município de Aquiraz, 
Estado do Ceará, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das 
exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na SEAMP.
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Classificação. Assim como o rival Figueirense, o Avaí também se classificou à segunda fase da Copa do Brasil. Nesta terça-
-feira (22), o Leão da Ilha segurou o 1 a 1 com a URT no estádio Zama Maciel, em Minas, beneficiando-se do regulamento da 
competição, que dá ao time mais bem colocado no ranking da CBF a vantagem do empate em confrontos da primeira fase.ESPORTES

FOTO  DIVULGAÇÃO

Olavo Moreira        
Revi no domingo que passou e já restabelecendo da co-

vid 19 meu amigo Olavo Maranhão que por muito tempo 
comandou a Disbel, empresa que tinha a distribuição para 
todo o estado os produtos Antarctica juntamente com 
o Adeiedo, que já nos deixou Olávo sempre apoiou os 
eventos pore mim coordenados. Foi um grande impul-
sionador de nosso esporte amador. Fiquei feliz em vê-lo 
novamente.

O Sesc
No dia 5 de abril próximo vai haver eleição para a pre-

sidência da Fecomércio e o Sesc é uma unidade integrada 
ao sistema Fecomércio. O Sesc é uma instituição social de 
caráter privado com atuação direta em cidades como For-
taleza, Aquiraz, Cedro, Juazeiro do Norte, Crato, Iguatu, 
Maranguape, Sobral, Itapipoca e Quixadá.

Sonhos
Eu tenho uma amiga que todo dia faz sua aposta na 

Loteria dos Sonhos. Quando é sério, Sílvio, a gente insiste, 
diz ele. Loteria dos Sonhos tem o respaldo da Loteria 
Estadual do Ceará.

Carnaval
O Clube dos Diários vai ter Carnaval no 27, domingo 

a partir das 10 horas para crianças e adultos com banda 
para sócios e convidados.

PARE QUE FOI ONTEM Foto de 2015 e nela o aluno 
do colégio Darwin Clovis Rodrigues que brilhou naquele ano 
nos jogos escolares na cidade de Londrina.

O técnico, de 53 anos, vai assinar um compromisso com a equipe alvinegra até dezembro de 2022

O Sesc e o esporte

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Para quem acompanha o esporte há muito tempo, 
como este jornalista, e bom lembrar que o ginásio do 
Sesc em Fortaleza já foi palco de inúmeros e emocio-
nantes episódios, ali se travaram disputas  envolvendo 
o basquete, o futsal, competições universitárias, lutar 
de vale tudo e eventos culturais. Toda a trajetória de 
njosso esporte teve momentos ali vividos. O Sesc fez 
parte da história de nosso esporte.

UM HOMEM DE BEM Sílvio, cite um homem de bem na 
sociedade, nos negócios e no esporte. Pois não, aqui ele está, 
Mário Feitoza, um "gentleman".

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

Camila Silveira  

U
ma verdadeira aula de conheci-
mentos sobre a matéria da qual 
ela é profissional. estou falando 
do artigo que Camila Silveira 

escreveu aqui neste jornal O Estado 
enfocando a eficácia da educação física 
a todos que buscam uma vida saudável. 
Escreva outras vezes Camila.

Três semanas após a de-
missão de Sylvinho, o Corin-
thians acertou a contratação 
de um novo treinador. O clu-
be chegou a um acordo com 
o português Vítor Pereira, de 
53 anos, que estava livre no 
mercado desde sua saída do 
Fenerbahçe, da Turquia, em 
dezembro. O técnico assi-
nará um compromisso com 
validade até dezembro de 
2022.

“Esta decisão demorou 
mais do que a gente espera-
va, mas o resultado é exata-
mente o que a gente queria. 
Agora, a gente dá as boas-
-vindas a um cara que foi 
campeão por onde passou”, 
disse o presidente Duilio 
Monteiro Alves, ao anunciar 
em vídeo a contratação do 
novo comandante.

Pereira foi um dos pri-
meiros nomes cogitados 
pela diretoria, mas não si-
nalizou positivamente após 
as conversas iniciais. Apon-
tando questões familiares, 
demonstrou que preferia 
permanecer na Europa.

O Corinthians, então, 
passou a trabalhar com di-
ferentes nomes e ficou perto 
de acerto com outro portu-
guês, Luís Castro, 60. No en-
tanto, as exigências do trei-
nador aumentaram, e Duilio 
encerrou a negociação, re-
comendando que assinasse 
com o Botafogo, também 
interessado.

O presidente retomou as 
tratativas com Vítor Perei-

ra, melhorou a proposta e 
teve uma resposta positiva. 
O treinador foi apresentado 
aos dirigentes por um velho 
conhecido, o iraniano Kia 
Joorabchian, que participou 
da gestão do clube nos tem-
pos de MSI e agora trabalha 
como agente.

Volante de carreira mo-
desta, construída em pe-
quenos times de Portugal, 
Pereira teve algumas de 
suas primeiras experiências 
na base do Porto. Cresceu 
no clube, assumiu a equi-
pe principal e com ela con-
quistou duas edições do 
Campeonato Português, em 
2011/12 e 2012/13.

Depois disso, dirigiu o 
saudita Al Ahli, o grego 
Olympiacos, o turco Fener-

bahçe, o alemão 1860 Mün-
chen e o chinês Shanghai 
SIPG antes de retornar ao 
Fenerbahçe. Demitido em 
dezembro, chegou a fazer 
uma entrevista para assumir 
o inglês Everton, mas não foi 
escolhido.

O português, que foi au-
xiliar de André Villas-Boas 
no Porto, é considerado um 
treinador capaz de montar 
sistemas defensivos fortes. 
Foi com equipes consisten-
tes que venceu duelos im-
portantes com o Benfica de 
Jorge Jesus rumo ao bicam-
peonato nacional.

Apesar dos resultados, 
ele nunca conseguiu o pres-
tígio do antecessor e ouviu 
críticas pelo que era apon-
tado como dificuldade de 

comunicação. “Carisma não 
ganha títulos”, respondeu 
Pereira, que também tem no 
currículo um Campeonato 
Grego (2014/15) e um Cam-
peonato Chinês (2018).

Com a contratação do 
português, o Corinthians se 
torna o sétimo clube da Série 
A do Campeonato Brasileiro 
a contar com um comandan-
te estrangeiro em 2022. Seus 
compatriotas Abel Ferreira 
e Paulo Sousa treinam Pal-
meiras e Flamengo, respec-
tivamente. Há também dois 
argentinos, “Turco” Moha-
med (Atlético-MG) e Juan 
Pablo Vojvoda (Fortaleza), 
além do paraguaio Gusta-
vo Morínigo e do uruguaio 
Alexander “Cacique” Medi-
na (Internacional).

Timão anuncia contratação do 
treinador português Vítor Pereira
Após três semanas da demissão de Sylvinho, o clube paulista fez a contratação 
do treinador português Vítor Pereira, que estava livre do mercado

O CDC CUMBUCO RESTAURANTE EIRELI, torna público que requereu 
ao INSTITUTO DE  MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a 
renovação da licença de operação (LO), para do empreendimento Chico do 
Caranguejo, no Município de Caucaia no endereço, Avenida Central 4500, 
Tabuba. Foi determinado ocumprimento das exigências contidas nas Nor-
mas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

FERNANDO ANTONIO PEROBA GRANGEIRO
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a  
Licença de Instalação e Operação Nº 48/2021-DIFLO, localizada no Município de Para-
curu-CE, na Fazenda Grangeiro com endereço na Estrada Vicinal Poço Doce Pedras, S/
Nº - Zona Rural, com validade de 03 (TRÊS) anos. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

GME – GESTEIRA MONTEIRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 41.553.249-0001-01

TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AMMA), A LICEN-
ÇA AMBIENTAL (LP, LI, LU) PARA A CONSTRUÇAO DE 02 (DUAS) CASAS RESIDENCIAIS, GEMINADAS, 
MULTIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA DAS CANOAS, S/N, LOTE 27, QUADRA 17, NO LUGAR CARARU, 
LOTEAMENTO PLANALTO COFECO, CEP: 61.760-000 EUSEBIO – CEARÁ. FOI DETERMINADO O CUMPRI-
MENTO DAS EXIGENCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA AMMA NO 
QUAL ESTA PUBLICAÇÃO É PARTE INTEGRANTE.

GME – GESTEIRA MONTEIRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 41.553.249-0001-01

TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AMMA), A LICEN-
ÇA AMBIENTAL (LP, LI, LU) PARA A CONSTRUÇAO DE 02 (DUAS) CASAS RESIDENCIAIS, GEMINADAS, 
MULTIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA DAS CANOAS, S/N, LOTE 26, QUADRA 17, NO LUGAR CARARU, 
LOTEAMENTO PLANALTO COFECO, CEP: 61.760-000 EUSEBIO – CEARÁ. FOI DETERMINADO O CUMPRI-
MENTO DAS EXIGENCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA AMMA NO 
QUAL ESTA PUBLICAÇÃO É PARTE INTEGRANTE.

J & N COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Regularização 
de Licença de Operação Nº 59/2022 - DICOP, válida até 9/2/2026, para extração de areia, localizada no 
Leito do Rio Acaraú, Sítio Barreiras, S/N, no Município de Bela Cruz, Estado do Ceará, em uma área de 
49,01 ha, conforme processo ANM N° 800.998/2011. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da FETICOMCE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, con-
voca os trabalhadores da Argamassa Colamix Eireli, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 04.03.2022 na Rua Araré, 2170, Parque Guadalajara, Caucaia-Ceará e 
os trabalhadores da Cariri Argamassas Eireli no dia 07.03.2022 no Sítio Cobras, 250 B, Dis-
trito Bela Vista, Crato-Ceará, ambas as assembleias às 07hs., com a presença mínima de 2/3 
(dois terços) dos interessados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 01) Discussão e 
votação da proposta do Acordo Coletivo de Trabalho 2022. Fortaleza, 24 de fevereiro de 2022. 
Antônio Rodrigues Fernandes-PRESIDENTE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES DE CONDOMÍNIOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS 
DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE – SINTRACONDCE, pelo presente Edital, CONVOCA 
todos os trabalhadores empregados de condomínios comerciais e residenciais do Município 
de Fortaleza-CE, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a realizar-se ao 
dia 04 de março de 2022, às 8h30 (oito horas e trinta minutos), em primeira convocação, e às 
9 horas (nove horas), em 2ª segunda e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: 1 – Apreciação da proposta enviada pelos representantes patronais, visando 
à negociação da convenção coletiva de trabalho, para viger a partir de 1º de março 2022. For-
taleza, 23 de fevereiro de 2022. Fábio Moraes – Presidente.

MEMORIAL NOVA JERUSALEM ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS LTDA
Torna público que recebeu do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC 
a Renovação da Licença de Instalação Nº 51/21, com validade até 30/12/2022, referente ao 
Cemitério Parque, situado na Rodovia BR-020, KM 25 – Sitio Alto Mocó – Distrito Minguaú – Cau-
caia - CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento do IMAC.

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° 75536 - JOSÉ MARLON SOUSA DOS SANTOS e TATIANA MATIAS DOS 
SANTOS; Edital n° 75537 - GEOVANE CASTRO DE SOUZA VIEIRA e NATÁLIA 
OLIVEIRA SILVA; Edital n° 75538 - FRANCISCO ADRIANO SOBRINHO COSTA e 
MARIA LETÍCIA DE SOUSA DUARTE; Edital n° 75539 - WILLAME NASCIMENTO 
DA SILVA e JANAINA VASCONCELOS ALVES; Edital n° 75540 - JOÃO CARLOS 
RODRIGUES SOARES e INGRID SAMARA FERREIRA DA SILVA; Edital n° 75541 
- ANTONIO BORGES NETO e JOEIZA PEREIRA DE ALMEIDA; Edital n° 75542 - 
ANTONIO CLEOMIR DOS SANTOS RODRIGUES e SILVANA TOMAZ ROCHA; Edital 
n° 75543 - FRANCISCO FELÍCIO GOMES FERREIRA e RITA LÚCIA DE ARAÚJO.
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, 23 de Fevereiro de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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.

66584-FRANCISCO DIDIO NOGUEIRA ROCHA FILHO E ELISÂNGELA DA SILVA MACIEL
66585-JOHNATAN BARBOSA MARTINS E FRANCISCA ELISBRENA MENDES DE SOUSA
66586-MIGUEL OLIVEIRA LIMA E ANTONIA FERREIRA DE MATOS
66587-CARLOS HENRIQUE SOUTO ALBUQUERQUE E CAROLINA LAURENTINO DO 
NASCIMENTO
66588-CLAUDENILSON SOARES CARNEIRO E NAYARA PEREIRA DE FREITAS.

Fortaleza, 23 de fevereiro de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30546 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLEBER SOUZA CORDEIRO e MORGANNA BATISTA DE FIGUEIREDO BARBOSA;
Edital n° 30547 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MESSIAS DUARTE DO AMARAL JUNIOR e JOENICE DUARTE DE OLIVEIRA;
Edital n° 30548 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO MADUELL FONSECA e RAQUEL SILVEIRA ARAUJO;
Edital n° 30549 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DEIVEDES TEIXEIRA CAVALCANTE e TAYNARA MESQUITA BRUNO.

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, 23 de fevereiro de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

C A R T Ó R I O   B O T E L H O
5º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1000 B, BAIRRO ALDEOTA

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27380 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO GLADYSON PONTES FILHO e DÉBORA BELCHIOR LIMA;
Edital n° 27381 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ CAMINHA MEDEIROS e GABRIELA MORAES MOURA 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, 23 de Fevereiro de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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:
Nº9412-DIEGO DE SOUSA LIMA E MARIA ELENIR ALVES FELIX.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 23 de Fevereiro de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

Publicado no Jornal O Estado em 24.02.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

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

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N°30646 LEONARDO SANTANA BARBOSA DE MORAES E FRANCISCA MICHELLE MOURA 
N°30647 FRANCISCO DA SILVA LIMA E FRANCIMEIRE MIRANDA DA SILVA 
N°30648 EDER CAVALCANTE GOMES E NADINAELLE DE SOUSA CASTRO 
N°30649 CARLOS AUGUSTO PEREIRA LIMA E MARIA ROSILENE PEREIRA DE ANDRADE.

Fortaleza, 23 de fevereiro de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339105-Antonio Wanderson Souza Mendes e Tatiane Ribeiro Rocha; 
339106-Gabriel Carral Pérez e Ayla de Mesquita Martins;
339107-Francisco de Assis Damasceno de Vasconcelos e Maria do Socorro Gomes de Oliveira; 
339108-Moesio Baltazar de Souza e Ana Carolina Caminha Silveira;
339109-Jhon Wilmar Alzate Garcia e Simone Almeida Ramos;
339110-Juarez Alves de Souza e Lays Vitoria Freitas da Silva;
339111-Nycolas Araujo da Silva e Isabela da Silva 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, 23 de Fevereiro  de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala



No dia 8 de março, é come-
morado o dia internacional 
da mulher, dia 26 de março, o 
Cineteatro São Luiz completa 
64 anos e no dia 27 de mar-
ço, é a comemoração do dia 
mundial do teatro. Para cele-
brar as datas especiais do mês 
que exalta a mulher e o teatro, 
o Cineteatro São Luiz,  da Se-
cretaria da Cultura do Ceará 
(Secult Ceará), pensando em  
expressar o significado da 
resistência por meio das ar-
tes e do poder feminino, vai 
apresentar a mostra de teatro 
“Mulher é resistência” entre 
os dias 2 e 5 de março.

As peças teatrais contam a 
mesma narrativa em perspec-
tivas diferentes, abordando 
temas como a superação do 
sistema patriarcal e suas vio-
lências e tendo como prota-
gonistas mulheres fortes que 
lutam, resistem de diversas 
formas e transpassam tempos, 
territórios, a vida doméstica e, 
também, a vida política.

A união das artes cênicas 
e do feminismo busca tam-
bém ressignificar datas e pa-
lavras, celebrando ainda o 
teatro de modo geral, a mu-
lher e o próprio Cineteatro 
São Luiz. O público poderá 
acessar a mostra de forma 
gratuita, porém as vagas são 
limitadas, comportando no 
máximo 250 pessoas.

No primeiro dia, a emoção 
fica por conta do espetáculo 
“Des Amor Daçar”, que con-
tará histórias reais e ficcio-

nais para falar sobre opressão 
e violência doméstica. Ao 
narrar, os relatos dos atores 
se misturam com a realida-
de e com memórias pessoais, 
com o objetivo de construir, 
junto ao público, novas ideias 
para fomentar a luta e a resis-
tência feminina.

Já no segundo dia, “En-
tre Nós: buzinas chicotes e 
ácidos”, será responsável por 
questionar o lugar da mulher 
na sociedade, o condiciona-
mento imposto pelo patriar-

cado, o empoderamento e a 
Fortaleza Feminina. Diversos 
elementos que fazem parte 
da rotina da mulher estão 
presentes no cenário, que de 
forma sensível, pretende de-
bater o que é ser mulher.

No terceiro dia de mos-
tra, a peça “Das que Ousa-
ram Desobedecer” conta a 
história de mulheres cea-
renses que resistiram contra 
o regime militar brasileiro 
entre os anos 60 e 70. No-
mes como Rosa da Fonseca, 

Nadja Oliveira, Helena Ser-
ra Azul, Rita Sipahi, Beliza 
Guedes, Jana Barroso e Ruth 
Cavalcante fazem parte da 
obra que visa reviver sensa-
ções através do teatro.

Já no quarto e último dia, 
“Tempo temporão: o terrei-
ro de Catirina” reverencia a 
cultura popular tradicional. 
Reisados, maracatus, cocos, 
forrós, quadrilhas, penitentes 
e outros elementos caracte-
rísticos da cultura cearense 
fazem parte da história da 

personagem Catirina, trazen-
do memórias ancestrais para 
ilustrar diversos aspectos da 
mulher cearense.

O Cineteatro São Luiz 
fica localizado na Rua Ma-
jor Facundo, 500, Centro, 
na Praça do Ferreira e para 
ter acesso aos espetáculos é 
recomendado checar com 
antecedência a classificação 
indicativa de cada peça.
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GERAL
Oficina. A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes abriu as inscrições para a oficina “Cinema e 
Trabalho”. As atividades serão realizadas do dia 7 ao dia 12 de março em formato remoto. Os interessa-
dos devem preencher o formulário eletrônico no site da Prefeitura de Fortaleza até o dia 3 de março.

1Uma trajetória de mais 
de 55 anos de carreira 

e inúmeros shows, grava-
ções, trabalhos, histórias 
para contar. Com des-
taque para a dedicação 
à música instrumental, 
tanto como compositor 
como quanto instru-
mentista, arranjador, 
produtor, contribuindo 
com diversas gerações.

2Neste sábado (26), 
a partir das 16h,  a 

capital cearense recebe o 
“No Meu Samba tem Axé”, 
novo projeto apresentado 
pelo artista Marcos Lessa, 
e promovido pela Caixa 
de Evento, que mistura o 
alto astral e brasilidade 
da nossa música com a 
animação e vibe praiana 
da Praia do Futuro, em 
doze horas de festa.

3Já está disponível no 
You Tube, o clipe da 

música “Modo Diaba”, 
sucesso do cantor cea-
rense Diego Facó, que 
promete tomar conta 
das paradas musicais 
e ganhar ainda mais 
força neste período de 
carnaval; por trazer uma 
pegada dançante no 
melhor estilo baladinha, 
além de passear por 
vários ritmos musicais.

4De malas prontas para 
residir em Lisboa com 

a família Daniele Paiva.

5Poucas pessoas 
igualam-se na retó-

rica e no conteúdo que 
Letícia Ferreira.

NUMERADAS

FOTO GOVERNO DO CEARÁ

Rapidíssimas

A mostra de teatro visa unir a celebração da mulher e das artes cênicas no mês de março

O Shopping Iguatemi Fortaleza preparou uma programação especial para animar a criançada nos próximos  dias. A partir 
de sábado, dia 26, a Praça de Convivência da Expansão do shopping será tomada por cores, enfeites, adereços,  música 
e personagens fantasiados. Todos os dias a partir das 17h, haverá bandas infantis, concurso de fantasias e distribuição de 
brindes.  A programação especial e gratuita vai até a próxima terça-feira, dia 1 de março. “Preparamos uma programação 
lúdica e divertida, onde as crianças poderão se fantasiar e vir pular o nosso bloquinho, com muita música, dança e encontrando 
personagens clássicos, como o Pierrot e a Colombina. Convidamos toda a família a vir curtir momentos de lazer em um 
ambiente animado e com atrações gratuitas”, convida Rachel Mendonça, gerente de Marketing do Shopping Iguatemi Fortaleza.

Na Academia Cearense de Letras, reunião de preparação para a II Jornada Cultural da ACL, Lúcio Alcanta-
ra, Marilena Campos e Eduardo Augusto Campos

Cineteatro São Luiz inicia o mês das mulheres 
com espetáculo sobre resistência feminina
Mostra “Mulher é resistência” estará disponível entre os dias 2 e 5 de março com entrada gratuita

Diego Facó 
disponibiliza 
clipe do hit 
“Modo Diaba”

Já está disponível no You 
Tube, o clipe da música “Modo 
Diaba”, sucesso do cantor cea-
rense Diego Facó, que promete 
tomar conta das paradas musi-
cais e ganhar ainda mais força 
neste período de carnaval; por 
trazer uma pegada dançante no 
melhor estilo baladinha, além de 
passear por vários ritmos mu-
sicais. Produzida por Madimbu, 
nos estúdios da D&E Music, em 
Fortaleza, “Modo Diaba” chega 
com uma letra chiclete que diz 
no refrão “as que são santinhas 
vão ligar o modo diaba”. A 
música é o carro-chefe do EP de 
Diego que já conta com quase 
um milhão de streams nas 
plataformas digitais.

Diego Facó é um dos nomes 
da nova geração de cantores que 
chega como grande promessa no 
concorrido cenário musical. Re-
centemente, lançou em parceria 
com o cantor Matheus Fernan-
des o hit “Tu Vai Jogar”. “Modo 
Diaba” é de autoria de Diego com 
os amigos compositores Gustavo 
Pinheiro, Luccas Pinheiro, Victor 
Gouveia e Samuel Átila.

Ele é um artista completo! 
Além de cantar, tocar e com-
por, Diego cria suas próprias 
coreografias; e “Modo Diaba” já 
tem dancinha, viu!? Vale a pena 
destacar também que Diego e 
seus amigos foram os criadores 
da coreografia de “Putariazinha”, 
música de Felipe Amorim, uma 
das danças mais reproduzidas 
no Brasil, que explodiu no Tik 
Tok. Quem nunca dançou, pelo 
menos tentou repetir os passos.

Na terça-feira, 22, aconteceu a eleição para 
a presidência do Ideal Clube. Urnas eletrô-
nicas do TRE foram usadas na votação, que 
reconduziu o nome de Amarílio Cavalcante 
para a presidência do tradicional local. 

Ao todo foram computados 243 votos,  o 
desembargador Zezé Câmara foi o presi-
dente da Comissão Eleitoral da eleição. 

Também foram eleitos Alcimor Rocha 
(presidente do Conselho Deliberativo), Cid 
Alves (presidente do Conselho Fiscal), cinco 
vice-presidentes e conselheiros na “Chapa 
Humberto Cavalcante”.

Disruptiva desde a sua fundação, há 40 
anos, a Pague Menos inova mais uma vez 
e torna-se a primeira rede de farmácias do 
país a fazer uso de câmaras conservadoras 
em sua frota de caminhões para transporte 
de medicamentos termolábeis, produtos 
sensíveis a variação de temperatura, que 
devem ser armazenados entre 2°C a 8°C.

Show “Luciano Franco - O Som do 

Coração” reúne no Cineteatro São Luiz, no 
domingo, 6 de março, às 18h, o grande com-
positor, arranjador e multi-instrumentista 
cearense recebendo como convidados os can-
tores Rodger Rogério e Edinho Vilas Boas. 

Além de grandes instrumentistas de 
Fortaleza, incluindo trio de metais. Com 
público presencial e seguindo todos os pro-
tocolos preventivos, o show tem ingressos a 
R$ 30, e R$ 15, disponíveis no site Sympla e 
nas bilheterias do Cineteatro São Luiz.

Um dos mais destacados composito-
res e multi-instrumentistas do Ceará, o 
maestro Luciano Franco comemorou em 
janeiro 71 anos.

Produzida por Madimbu, nos estúdios 
da D&E Music, em Fortaleza, “Modo Dia-
ba” chega com uma letra chiclete que diz 
no refrão “as que são santinhas vão ligar o 
modo diaba”. A música é o carro-chefe do 
EP de Diego que já conta com quase um 
milhão de streams nas plataformas digitais.

Há 14 anos atuando no 
mercado publicitário 
cearense, Diego Braga 
e Priscila Fiuza alçam 
novos voos e expan-
dem a atuação da sua 
agência Clube Fiel para 
São Paulo. O casal, que 
traz em seu portifolio 
mais de 600 marcas 
atendidas e 500 sites 
entregues, chega à 
capital paulista ino-
vando em seu modelo 
de negócio, com o ob-
jetivo de impulsionar 
empresas cearenses 
que também querem 
atuar em SP

Hoje há um ano falecia Iolanda Alves de Sousa, deixando 
uma saudade imorredoura no seu filho Luciano Medeiros.

Estudando muito para técnica de enfermagem no 
colégio Joaquim Albano, Mariana Assis de Sousa, moça 
profundamente católica.

Foi no requintado Cabana Del Primo a comemoração dos 
19 anos de Anna Clara Bezerra, única filha de Gyoconda e 
Henrique Bezerra. Anna Clara será a futura dentista local.

A elegante Inês Helena Rodrigues é Silva aniversaria 
hoje. Nossos parabéns.

Ilustra a coluna hoje nosso 
amigo Romeu Prado figura 
querida em nossa sociedade

Marilia Studart 
embelezando Portugal


