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O volume de novos investimentos no Ceará por parte da iniciativa privada foi de R$ 29,5 bilhões 
nos últimos 10 anos. O montante representa o acumulado aportado por 295 empresas incentivadas 
pelo Estado por meio do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI). Os números fazem parte de um 
levantamento realizado pela Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece). ECONOMIA10

Ceará atrai R$ 29,5 bi em investimentos em 10 anos
A estimativa é que empresas invistam mais de R$ 116 bilhões no Ceará nos próximos anos
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Bolsonaro curte 
Carnaval na praia 
em meio à guerra 
na Ucrânia

NACIONAL5

“Autoridades dos países líderes da Otan permitem declarações agressivas contra o nosso país, então eu ordeno o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior 
[das Forças Armadas] a colocar as forças de dissuasão do Exército russo para o modo especial de combate”, disse o presidente, segundo a agência estatal Tass. 

Não é claro o que “modo especial de combate” significa, mas é a primeira vez que tal tipo de alerta acontece. No seu pronunciamento em que anunciou a 
guerra, na quinta (24), Putin afirmou que qualquer interferência estrangeira na ação levaria a “consequências nunca antes vistas”. ÚLTIMAS8

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

“Família acolhedora” 
proporciona uma
convivência familiar 
para crianças

Fortaleza conta com 
serviço de acolhimento pre-
ferencial e provisório para a 
garantia do direito constitu-
cional à convivência familiar 
e comunitária para crianças 
e adolescentes que estão 
afastadas da convivência fa-
miliar por medida protetiva 
judicial. GERAL12

Hospital Albert Sabin 
atende cerca de 350 
crianças e adolescentes 
com doenças raras
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Vladimir Putin coloca forças 
nucleares em alerta de combate

O presidente russo determinou que as forças nucleares do país
entrem em alerta de combate devido às críticas feitas pela Otan

Receita Federal abre 
consulta ao lote 
na malha fina do 
Imposto de Renda
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Unidade móvel de 
desenvolvimento 
econômico está no 
Parque Santa Rosa
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Ucrânia aceita 
negociar após 
aumento da pressão 
militar da Rússia
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Deputados do CE 
pressionam prefeitos 
do interior por reajuste 
de professores

Vem crescendo a co-
brança feita pelo Legislati-
vo frente à demora de uma 
parcela dos municípios em 
implementar o novo piso 
nacional do magistério. 
Na Assembleia, o tema 
vem ganhando espaço na 
tribuna e em audiências 
públicas. POLÍTICA3
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Ações Petrobras. Na esteira da recuperação do petróleo no mercado internacional, as ações da Petrobras vêm em  
firme trajetória de valorização na Bolsa de Valores. Na janela de 12 meses encerrada na sexta-feira (25), as ações pre-
ferenciais da estatal petroleira acumulam uma alta de 80,4% na B3, enquanto as ordinárias chegam a avançar 95%.NACIONAL
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Hoje, este objetivo não foi cumprido
Secretário-geral António Guterres, admite que a 

ONU falhou em relação à guerra

A ANS se posicionou a favor do que 
pleiteiam as operadoras de saúde 
na discussão sobre que procedi-
mentos devem ser cobertos por 

planos. A agência defende que o rol deve ser 
taxativo, quando apenas aqueles tratamen-
tos devem ser cobertos, em vez de exempli-
ficativo, quando, a rigor, a lista serve de guia 
com mínimo a ser custeado pelas empresas. 
A posição gerou críticas de especialistas, para 
quem o rol da ANS não exclui outras terapias 
e que se deve “respeitar a prescrição médica”.

Discurso antigo
A ANS se apoia em legislação do século 

passado para tirar o corpo fora e alega que 
um rol exemplificativo vai gerar aumento 
no valor dos planos.

Outro erro
Para a Defensoria Pública da União, o STJ 

falha ao aceitar os embargos e não “comuni-
car à sociedade que discutiria um tema tão 
relevante”.

Lista exemplificativa
Para a advogada Francine Barreto, é im-

possível acompanhar o avanço da medicina. 
“Por isso, o rol da ANS fixaria apenas a co-
bertura mínima”

Economia da morte
Sobre as ações contra planos na justiça 

ela lembra que “mais de 50% são de nega-

tivas de cirurgias, exames e medicamentos 
de alto custo”.

Vergonha custa caro
A excrescência da “cota parlamentar”, que 

paga de pedágio e sorvete a consultorias para 
lá de suspeitas, consumiu cerca de R$ 23 mi-
lhões. 

Crise passa longe
O custo com salários foi de mais de R$40 mi-

lhões apenas nos dois primeiros meses do ano. 
Cada parlamentar recebe R$33.763 mensais.

Minha mansão, minha vida
Apesar do alto salário, a moradia das exce-

lências também é por nossa conta. Entre au-
xílio e apartamentos funcionais, são mais R$ 
2 milhões.

Clima de março
Em março, com o início do horário na TV 

‘Parceria’ da ANS pode render milhões aos planos

O PODER SEM PUDOR

O falecido embaixador Antônio Correia do 
Lago, competente e discreto, jamais usou o sogro 
Oswaldo Aranha para subir na carreira. Mas ou-
tro genro diplomata de Aranha, Sérgio Correia da 
Costa, fez o sogro pedir sua promoção ao presi-
dente JK, naquele final dos anos 50. “Me traz o ato 
do genro do Oswaldo Aranha”, ordenou Juscelino 

Kubitscheck ao diplomata Antônio Azeredo da 
Silveira, seu assessor. “Qual deles?” perguntou 
Silveirinha, matreiro. “Ora, o Correia”, respondeu 
JK, sem saber ambos tinham Correia no sobreno-
me, nem que seu assessor detestava Sérgio, o real 
beneficiário. Assim, Antônio acabou promovido 
– pelas artes e manhas de Silveirinha.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Artes do serpentário

Congresso já gastou
R$ 240 milhões em 2022
O “custo” dos 594 parlamenta-
res federais (513 deputados e 81 
senadores) ao pagador de im-
postos, este ano, já chega a R$ 
240 milhões, segundo as pró-
prias casas legislativas, Senado 
e Câmara. O maior gasto é com 
a verba de gabinete da Câmara, 
que representa quase metade 
do total gasto, R$110 milhões, 
mas a mesma rubrica no Senado 
supera os R$60 milhões, apesar 
de ter bem menos integrantes.

e no rádio reservado a partidos, PDT, MDB, 
PT, PSB, Patriota, PSC, MDB, Avante, Psol, 
PcdoB e PROS vão defender suas teses políti-
cas. No mês, vantagem para a oposição.

Reforço avança
De acordo com o balanço da vacinação da 

Rede Nacional de Dados de Saúde, do Minis-
tério da Saúde, até agora já foram aplicadas no 
país cerca de 51 milhões de doses de reforços.

Sem a menor urgência
O relatório do senador Roberto Rocha (PS-

DB-MA) dobrou de 20 para 40 anos o tempo de 
transição da adoção do IBS, imposto único, que 
é a principal mudança da reforma tributária.

Lucro histórico
O BNDES apresentou lucro líquido recorde 

de R$ 34,1 bilhões em 2021, segundo o pró-
prio banco público de fomento, um cresci-
mento de 65% em relação a 2020. É o maior 
lucro do BNDES da série histórica.

Empresas endividadas
A inadimplência entre as empresas brasi-

leiras cresceu e atingiu 6 milhões de pessoas 
jurídicas em janeiro de 2022, um aumento de 

1,4% em relação ao mesmo mês do ano passa-
do, segundo o Serasa Experian.

Ainda é cedo
Além de lamentar o ataque à Ucrânia, a As-

sociação Nacional para a difusão de Adubos 
(Anda) diz que ainda é cedo para avaliar im-
pactos das sanções internacionais impostas à 
Rússia na cadeia alimentar.

Quem manda é Joe
Os líderes europeus, incluída a Otan, falam 

grosso contra a Rússia, mas, apesar da pose, 
quem os conduz é o presidente norte-ameri-
cano Joe Biden, que luta desesperadamente 
para reverter a reprovação nas ruas.

Criptomoedas
Projeto aprovado na Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado diz que criptomoe-
das, como bitcoin, não são valores mobiliários 
sujeitos à regulação da CVM, salvo casos de 
oferta pública no mercado financeiro.

Pensando bem...
... curiosa a contradição de quem dificulta 

a compra de armas no Brasil, mas elogia as 
armas na Ucrânia.

O presidente Bolsonaro cumprimentou apoiadores em praia no Guarujá

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) optou por curtir o 
feriado de Carnaval na praia 
em meio à guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia. Centenas 
de brasileiros na Ucrânia re-
latam dificuldades para con-
seguir sair do país por causa 
da invasão russa e o governo 
federal tem sido criticado 
por parlamentares sobre a 
falta de um apoio maior do 
Itamaraty.

O perfil de Bolsonaro no 
Facebook publicou na ma-
nhã de ontem vídeo ao vivo 
do presidente cumprimen-
tando apoiadores e causan-
do aglomeração em uma 
praia do Guarujá, litoral de 
São Paulo, onde pretende 
passar o feriado prolonga-
do de Carnaval. No vídeo, a 
maioria das pessoas presen-
tes estava sem máscara de 
proteção facial, apesar de a 
pandemia da covid-19 ainda 
estar em curso.

Na tarde do último sábado 
(26), o presidente Bolsonaro 
disse que o governo levou 
50 brasileiros que estão na 
Ucrânia para países vizinhos 
por causa da guerra com a 
Rússia, apesar de não especi-
ficar como isso foi feito.

Bolsonaro também afir-
mou que colocou dois aviões 
à disposição para uma pos-
sível missão de retirada de 
brasileiros do país europeu.

As aeronaves à disposição 
para uma possível incursão 
na Ucrânia são os aviões de 
transporte tático/logístico 
C-390 Millennium, produ-
zidos pela Embraer. O pre-
sidente ainda cogita acionar 
aviões comerciais e aero-
naves da FAB (Força Aérea 
Brasileira) para a operação.

“Mesmo diante de um 
cenário difícil, reforçamos: 
ninguém será deixado para 

trás. Peço aos brasileiros 
em territórios conflagrados 
que mantenham-se firmes, 
sigam as diretrizes e nos re-
portem qualquer incidente. 
Sei das dificuldades, mas 
não pouparemos esforços 
para resolvê-las”, escreveu o 
presidente.

“Até o momento, já con-
seguimos levar cerca de 50 
brasileiros para países vizi-
nhos, incluindo jornalistas, 
estudantes, empresários e 
atletas. Também coloquei 
meus ministros, assessores 
e a diplomacia brasileira a 
serviço da evacuação de bra-
sileiros por vias terrestres”, 
acrescentou.

Já em seu perfil no Fa-
cebook, Bolsonaro disse 
que a Embaixada do Brasil 
em Kiev, capital ucraniana, 
coordenou o embarque de 
cerca de 40 brasileiros para 
a cidade de Chernivtsi, nas 
proximidades da fronteira 

da Ucrânia com a Romênia. 
Trens com passagens gratui-
tas têm partido de Kiev para 
regiões fronteiriças do país.

De acordo com o presi-
dente, o grupo seguirá para a 
fronteira, onde serão recep-
cionados por funcionários 
da Embaixada do Brasil em 
Bucareste, capital romena.

Pedido de ajuda
Desde o início dos ata-

ques da Rússia à Ucrânia, o 
governo brasileiro vem sendo 
cobrado por uma estratégia 
para a retirada de brasileiros 
do país europeu. Com o espa-
ço aéreo ucraniano fechado, 
quem tem conseguido sair do 
país por meios próprios está 
fazendo a viagem por quilô-
metros por via terrestre.

A esposa do lateral bra-
sileiro Juninho Reis, que 
atua pelo Zorya (situado em 
Luhansk, leste da Ucrânia), 
Vitória Magalhães, relatou o 

drama para tentar atravessar 
a fronteira do país rumo à 
Polônia. Os dois, junto com 
o filho pequeno, estão em 
deslocamento a pé desde o 
início da invasão russa.

Após andarem por cerca 
de 30 km até as proximida-
des da divisa entre os dois 
países, por volta das 16h30 
de Brasília, ontem, Vitória 
implorou por algum tipo 
de ajuda. “Infelizmente a 
ajuda que estava tentando 
vir da Polônia foi barrada. 
Eles não conseguem passar 
a barreira. O café em que 
estamos vai fechar 22h (lo-
cais) e não temos para onde 
ir ainda. Faltam três horas 
de caminhada, o frio está 
intenso e meu filho chora 
de frio. Não sabemos o que 
fazer. Eu imploro por aju-
da, a caminhada terá que 
continuar. Nos ajudem, por 
favor”, desabafou ela, em 
seu perfil no Instagram.

Receita abre consulta 
ao lote de malha fina 
no Imposto de Renda

 O lote residual de res-
tituição do IRPF (Imposto 
de Renda da Pessoa Física) 
do mês de fevereiro de 
2022 está disponível para 
consulta. Esse lote contem-
pla restituições residuais 
de exercícios anteriores.

O crédito bancário 
para 44.966 contri-
buintes foi realizado 
na sexta-feira (25), no 
valor total de R$ 100 
milhões. Desse total, R$ 
74.355.297,45 referem-
-se ao quantitativo de 
contribuintes que têm 
prioridade legal, sen-
do 2.555 contribuintes 
idosos acima de 80 anos, 
19.611 contribuintes 
entre 60 e 79 anos, 1.758 
contribuintes com algu-
ma deficiência física ou 
mental ou moléstia gra-
ve e 7.146 contribuintes 
cuja maior fonte de ren-
da seja o magistério.

Foram contemplados 
ainda 13.896 contri-
buintes não prioritá-
rios que entregaram a 
declaração até o dia 30 
de junho de 2021. Para 
saber se a restituição 
está disponível, o con-
tribuinte deve acessar 
a página da Receita na 
internet (www.gov.br/
receitafederal), clicar 
em “Meu Imposto de 
Renda” e, em seguida, 
em “Consultar a Resti-
tuição”.

A página apresenta 
orientações e os canais 
de prestação do serviço, 
permitindo uma consul-
ta simplificada ou uma 
consulta completa da 
situação da declaração, 
por meio do extrato de 
processamento, acessa-
do no e-CAC. Se identi-
ficar alguma pendência 
na declaração, o contri-
buinte pode retificar a 
declaração, corrigindo 

as informações que por-
ventura estejam equivo-
cadas.

A Receita disponibili-
za, ainda, aplicativo para 
tablets e smartphones 
que possibilita consultar 
diretamente nas bases da 
Receita Federal informa-
ções sobre liberação das 
restituições do IRPF e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no Cadastro de 
Pessoa Física (CPF).

O pagamento da 
restituição é realizado 
diretamente na conta 
bancária informada na 
Declaração de Impos-
to de Renda. Se, por 
algum motivo, o crédito 
não for realizado (por 
exemplo, a conta infor-
mada foi desativada), os 
valores ficarão disponí-
veis para resgate por até 
um ano no BB (Banco 
do Brasil).

Neste caso, o cida-
dão poderá reagendar o 
crédito dos valores de 
forma simples e rápida 
pelo Portal BB, acessan-
do o endereço: https://
www.bb.com.br/irpf, ou 
ligando para a Central 
de Relacionamento BB 
por meio dos telefones 
4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-
729-0088 (telefone 
especial exclusivo para 
deficientes auditivos).

Caso o contribuin-
te não resgate o valor 
de sua restituição no 
prazo de um ano, deverá 
requerê-lo pelo Portal 
e-CAC, disponível no 
site da Receita Fede-
ral, acessando o menu 
Declarações e Demons-
trativos > Meu Imposto 
de Renda e clicando em 
“Solicitar restituição 
não resgatada na rede 
bancária”.

Bolsonaro curte carnaval na praia 
em meio a críticas e à guerra
Enquanto o presidente Jair Bolsonaro optou por curtir o feriado de Carnaval, 
centenas de brasileiros da Ucrânia relatam dificuldades para sair do país



Eventos festivos continuam com limite de até 250 em ambientes fechados 
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Oportunidade. Os candidatos aprovados no Processo de Seleção Unificado (PSU) para Residência Médica 
do Ceará (editais 02, 03 e 04/2021) já podem efetuar a matrícula. Neste ano, o processo conta com uma 
novidade: será totalmente on-line, via aplicativo iSUS, para os inscritos em programas ofertados pela Sesa.CIDADES

A comunidade de Quiterianópolis recebeu sema-
na passada, o seu sonhado Centro de Educação Infantil 
(CEI) Caleb Vieira Soares, o 72º entregue pelo Governo 
do Ceará. O equipamento amplia o acesso e a permanên-
cia de crianças em uma instituição própria para educa-
ção infantil.  A solenidade foi presidida pela vice-gover-
nadora Izolda Cela (Foto) e reuniu também autoridades 
do município.  O CEI de Quiterianópolis foi construído e 
equipado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Ci-
dadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), por meio 
do Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares III). 

Quiterianópolis e as crianças

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022  O ESTADO                     

Moroni volta
A opinião pública cearense está atenta à decisão do 

ex-deputado federal e ex-secretário de Segurança do 
Ceará, Moroni Bing Torgan. Ele estaria em negociações 
com os partidos Cidadania e PDT. Quem se recorda, o 
gaúcho-cearense(tem o título de cidadania honorário) 
pertenceu ao antigo PFL que depois virou DEM e agora 
está se transformando em União Brasil (com a junção do 
DEM e PSL).

Postulação acertada
Recentemente ele deixou a titularidade da Secretaria 

do Desenvolvimento Agrário do Estado e seu nome tem 
sido anunciado pelo PT, como um dos pré-candidatos 
a Assembleia Legislativa. Trata-se de Francisco Diassis 
Martins, que aliás, neste momento, tem visitado vários 
municípios em busca de apoio. Seu nome, anotem, é 
muito ligado à agricultura familiar.

Licitação
o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Aiuaba, 

João Paulo Cardoso Silva, está anunciando para o pró-
ximo dia 10, através da Secretaria de Esporte e Lazer, o 
pregão eletrônico para tomada de preços com vistas à 
contratação de prestação de serviços de engenharia con-
sultiva, assessoramento e elaboração dos projetos por de-
mandas junto às unidades administrativas do município.

Em Aracati
A exemplo de Aiuaba, a Prefeitura Municipal de 

Aracati, está convocando interessados a participar de 
licitação no dia 08/03, às 14horas, via site www.bll.org.
br também para atender demandas na área de esportes. 
Estamos atentos.

Apoio às crianças
A inauguração de novos CEI’s no Ceará faz parte 

do Programa Mais Infância Ceará, que em todo 
Estado entregou 411 equipamentos concluídos e 
inaugurados. São 72 CEIs, 179 brinquedopraças, 25 
Praças Mais Infância, 106 brinquedocreches, duas 
fábricas do Mais Nutrição e dois Complexos Mais 
Infância. O equipamento de Quiterianópolis tem área 
de 1,5 mil metros quadrados e recebeu investimen-
to de mais de R$ 1,2 milhão. Outros 52 Centros de 
Educação Infantil, nas diversas regiões cearenses, 
estão previstos nas obras do Proares III. Os recursos 
são oriundos do Tesouro Estadual e Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID). A secretária 
da SPS, Socorro França, destaca a importância dos 
novos Centros de Educação Infantil para a formação 
das crianças desde os primeiros anos de vida.

FOTO DIVULGAÇÃO

Decreto de combate a pandemia da 
covid-19 é renovado até 6 de março 

As regras para atividades 
sociais e econômicas vigen-
tes para combate à pande-
mia da covid-19 seguem 
valendo até o próximo dia 6 
de março. A decisão do co-
mitê que delibera sobre essa 
questões foi anunciada pelo 
governador Camilo San-
tana, na última sexta-feira 
(25), em publicação nas re-
des sociais.

Assim, festas carnava-
lescas seguem proibidas; 
eventos festivos, sociais e 
culturais continuam com li-
mite de até 250 pessoas em 
ambientes fechados e 500 
em locais abertos; eventos 
corporativos (congressos, 
seminários etc.), com per-
missão para 1.500 pessoas 
em ambientes fechados e 

3.000 em espaços abertos. A 
limitação de público nos es-
tádios de futebol permanece 
em 30% da capacidade. E foi 
renovada a obrigatoriedade 
de farmácias, supermerca-
dos e escolas fornecerem 
máscaras padrão N95 ou si-

milar aos seus funcionários.
“Realizamos nesta sexta-

-feira a reunião semanal do 
Comitê Estadual de Enfren-
tamento à Pandemia. O co-
mitê decidiu manter o atual 
decreto sem alterações até 
o dia 6 de março (domin-

go). Avaliamos os índices 
da Covid, que seguem em 
queda em todo o Ceará, e 
o ritmo de vacinação dos 
cearenses. A queda dessa 
terceira onda de forma mais 
rápida enfatiza a importân-
cia da vacina. Chegamos a 
17.427.510 doses aplicadas 
em todo o estado, sendo 
483.113 na população entre 
5 e 11 anos. Por isso, reite-
ro a importância de todos 
se vacinarem. Apenas com 
a imunização em massa 
conseguiremos superar de 
vez essa pandemia”, publi-
cou Camilo Santana em 
suas redes sociais. Uma 
nova reunião de avaliação 
do cenário da pandemia no 
Ceará está agendada para o 
próximo dia 4 de março.

O Hospital Infantil Albert 
Sabin (Hias) é considerado 
referência no atendimento 
de doenças raras na faixa 
etária pediátrica, atendendo 
pacientes em todo o Ceará e 
até de outros estados, princi-
palmente das regiões Norte 
e Nordeste. Segundo defini-
ção da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), doenças 
raras (DR) são patologias 
que atingem até 65 pessoas 
a cada 100 mil indivíduos, 
ou seja, aproximadamente 
cinco casos para cada dez 
mil pessoas. No Brasil, por 
exemplo, quase 13 milhões 
de pessoas possuem alguma 
das cerca de 8.000 doenças 
catalogadas e 75% ocorrem 
em crianças e jovens.

Unidade da Secretaria da 
Saúde do Ceará (Sesa), o 
hospital possui um Ambula-
tório de Neurogenética, Er-
ros Inatos do Metabolismo e 
Doenças Neuromusculares, 
que dispõe de uma equipe 
composta por neurologistas, 
geneticistas, pediatras e resi-
dentes em Pediatria e Neu-
rologia, atende cerca de 350 
crianças e adolescentes com 
alguma doença rara por mês; 
em todo o Hias, somando a 
assistência em outras unida-
des, são aproximadamente 

600 pacientes com alguma 
DR acompanhados.

Paciente do ambulatório 
de doenças raras do Hias, 
Wesley Victor, de 11 anos, 
foi diagnosticado com dis-
trofia muscular de Duchen-
ne (DMD), doença genética 
causada por um defeito no 
gene DMD, fazendo com 
que o organismo não pro-
duza a distrofina, proteína 
que, segundo especialistas, é 
fundamental para o funcio-
namento do músculo. Mãe 
de Wesley, Joelma Mainar-
des relembra como se deu o 
diagnóstico da doença.

“Com mais ou menos qua-
tro anos, ele começou a cair 
muito, não conseguia subir 
escada nem correr. Levei ele 
ao pediatra, que nos enca-
minhou para o Albert Sabin, 
onde foram feitos os exames 
que descobriram que ele ti-
nha DMD. De lá para cá, ele 
tem sido atendido pela gene-
ticista, pelo neurologista e 
por um pneumologista, pois 
as pessoas com essa doen-
ça costumam ter problemas 
respiratórios”, apontou.

Diagnóstico 
De acordo com o neurolo-

gista especializado em Neu-
rogenética e chefe do servi-

ço de Neurologia do Hias, 
André Pessoa, a doença do 
garoto Wesley não tem cura, 
por isso, o tratamento tem 
como foco retardar os efeitos 
que ela traz para o organis-
mo. “A maioria das doenças 
raras ainda não tem trata-
mento, apesar desse cenário 
ser melhor nos dias de hoje. 
Então, para que a gente pos-
sa oferecer uma melhor qua-
lidade de vida aos pacientes, 
o diagnóstico precoce é fun-
damental, pois ele é sempre 
o nosso ponto de partida”, 
pontua.

O garoto Samuel, de 5 
anos, também é paciente do 
Hias. Criança que, segundo 
a sua mãe, Giuliana de Sou-
sa, por volta dos dois anos 
de idade, começou a cair e a 
apresentar sinais de autismo. 
“Levamos-o ao neurologis-
ta, ele fez uma ressonância 
e não deu nada, mas fez, 
também, um exame genéti-
co que apontou que ele tinha 
Duchenne. Fomos encami-
nhados, então, para o Albert 
Sabin e, até então, ele vem 
respondendo muito bem ao 
tratamento. Ele já levanta do 
chão sem ajuda, corre, sobe 
degrau, tudo depois que 
começou a ser tratado no 
ambulatório. Aqui, ele tem 

todos os profissionais neces-
sários”, celebrou.

Conforme a Política Na-
cional de Atenção Integral às 
Pessoas com Doenças Raras 
(PNAIDDR), instituída em 
2014 pela Portaria nº 199, as 
doenças raras dividem-se em 
dois eixos: genéticas ou não 
genéticas, como explica Pes-
soa. “A maior parte dessas 
enfermidades são genéticas, 
mas existem outras doenças 
raras de origem infeccio-
sa, cardíacas, ortopédicas, 
de natureza não genética, 
autoimune. É um grande 
desafio pois, apesar de se-
rem raras individualmente, 
quando somadas, represen-
tam um número expressivo. 
Por isso, é fundamental que 
haja uma conscientização a 
respeito dessas patologias, 
conhecidas mundialmente 
também como doenças ór-
fãs”, finaliza.

Nesta segunda-feira (28), 
o Dia Mundial das Doen-
ças Raras é celebrado. Data 
que foi criada em 2008 pela 
Organização Europeia de 
Doenças Raras (Eurordis) 
para levar conhecimento so-
bre essas patologias, buscar 
apoio aos pacientes, além 
de incentivar pesquisas para 
melhorias no tratamento. 

FOTO DIVULGAÇÃO/HIAS

O ambulatório do Hospital Albert Sabin atende cerca de 350 crianças e adolescentes com alguma doença rara por mês

DOENÇAS RARAS
Albert Sabin trata cerca de 600

crianças e adolescentes por mês
Unidade é referência no atendimento na faixa etária pediátrica, atendendo 

pacientes do Ceará e de outros estados do Norte e do Nordeste
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Refugiados. A guerra da Rússia contra a Ucrânia já tirou do país 368 mil pessoas, segundo o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados. Até o sábado (26), eram 150 mil os afetados, a maioria indo para a Polônia e, outra parte, para 
Romênia e Hungria. Há o risco de que até quatro milhões de pessoas, ou 9% da população do país, possam cruzar fronteiras.INTERNACIONAL

Na prática, o presidente Zelenski pode estar assinando sua rendição após um aumento da pressão militar de Putin neste domingo

Ucrânia aceita negociar após pressão russa
Presidente Volodimir Zelenski, aceitou diálogo para interromper a guerra lançada pela Rússia contra seu país na quinta (24)

POSSÍVEL ACORDO

Forças russas entraram 
na segunda maior cidade da 
Ucrânia, Kharkiv, e inicia-
ram uma batalha nas suas 
ruas após uma noite de in-
tensos combates. Em Kiev, 
a pressão continua com 
bombardeios, mas não há 
sinais de uma ofensiva total 
contra o centro da capital. 
A movimentação veio logo 
após o Ocidente ter elevado 
o grau de punição a Mos-
cou, ao anunciar o início da 
desconexão de alguns ban-
cos russos do sistema inter-
nacional de transferências 
financeiras.

No fim da manhã (madru-
gada no Brasil), o Kremlin 
anunciou que uma delega-
ção havia sido enviada para 
Gomel, cidade na Belarus a 
40 km da fronteira ucrania-
na. “Estaremos prontos para 
começar negociações”, disse 
o porta-voz de Putin, Dmitri 
Peskov.

Inicialmente, o governo de 
Zelenski rejeitou a iniciativa, 
presumivelmente porque o 
que Moscou quer é uma ren-
dição. Em um pronunciamen-
to, o presidente disse que seria 
possível conversar na Bela-
rus se os russos não tivessem 
usado a ditadura aliada como 
uma das bases para seu ataque 

justamente contra Kiev, a me-
nos de 200 km da fronteira sul 
belarussa.

Por volta das 15h (10h em 
Brasília), contudo, a Presidên-
cia ucraniana disse que aceita 
ir a Gomel, demonstrando 
uma mudança de tom do lí-
der. O ucraniano teve um sá-
bado de sucesso midiático no 
Ocidente, deixando seu pas-
sado de comediante e político 
inábil no poder para trás ao 

fazer discursos desafiadores 
em Kiev. Peskov não elaborou 
acerca do que a delegação vai 
exigir. Quando falou sobre o 
assunto, na sexta (25), havia 
citado que a ideia era negociar 
“a neutralidade da Ucrânia”. 
Este é o ponto principal das 
demandas feitas ao Ocidente 
por seu chefe, enquanto jun-
tava quase 200 mil soldados 
em torno do vizinho: evitar 
que Kiev adira à Otan (aliança 

militar ocidental) e, por tabe-
la, à União Europeia.

Putin, por sua vez, apa-
receu rapidamente pela pri-
meira vez em dois dias, em 
um pronunciamento televi-
sivo sobre o Dia das Forças 
Especiais. “Eu presto especial 
tributo àqueles que estão de-
sempenhando heroicamente 
seus deveres militares durante 
a operação especial para assis-
tir as repúblicas populares do 

Donbass”, afirmou.
O eufemismo para a guerra 

virou obrigatório para a mí-
dia russa, agora proibida em 
falar “invasão” ou “agressão”. 
Ele se refere ao “casus belli” 
arrumado por Putin para, nas 
suas palavras, desmilitarizar e 
desnazificar a Ucrânia: o re-
conhecimento como países de 
duas áreas controladas por re-
beldes pró-Rússia desde 2014 
no Donbass (leste do país), 
que ato contínuo pediram 
ajuda militar a Moscou.

Ela veio, como os meses de 
preparação acabaram provan-
do, na forma de uma invasão 
por diversos pontos da Ucrâ-
nia. Kiev está cercada por dois 
pontos, a noroeste e a nordes-
te, mas os russos não fizeram 
uma ação.

“Eles podem estar sofrendo 
sim com a resistência ucrania-
na, mas essa abertura do canal 
de rendição parece contar 
outra história. Podem querer 
evitar um massacre de civis 
na capital, que acabaria com 
o que sobrou de imagem ex-
terna da Rússia, mas também 
para facilitar a instalação de 
um governo pró-Kremlin”, 
diz o cientista político Kons-
tantin Frolov. Por outro lado, 
disse, há rumores em Moscou 
de que Putin poderá escalar a 

ação militar de forma dramá-
tica, uma vez que sua abor-
dagem até aqui não dobrou 
Zelenski.

Aí entra a eventual que-
da de Kharkiv. Já na noite de 
sábado houve movimento 
grande de blindados, tanques 
e obuseiros autotransporta-
dos pela fronteira na região de 
Belgorod, prenunciando cer-
co e invasão. Um gasoduto na 
região foi explodido, mas não 
há ainda uma avaliação do 
impacto do ataque. “Estamos 
resistindo ao inimigo”, disse a 
conta de Facebook da prefei-
tura local.

Se Kharkiv e seus 1,4 mi-
lhão de habitantes estive-
rem em mãos russas, isso 
pode facilitar o reforço das 
operações em Kiev, a oeste, 
e cortará uma linha impor-
tante entre as forças ucrania-
nas que operam nas antigas 
fronteiras da chamada linha 
de contato, que a separava os 
rebeldes do Donbass.

Ao mesmo tempo, os rus-
sos tomaram cidades nos ar-
redores de Kherson, cidade 
cerca de 500 km ao sul de 
Kharkiv. Se a conquistarem, 
poderão “fechar” uma linha 
cruzando o país, espremen-
do forças ucranianas entre 
ela e o Donbass.

Alemanha triplica 
orçamento militar

A guerra na Ucrânia fez a 
Alemanha abandonar déca-
das de políticas de contenção 
militar e anunciar, que irá 
triplicar seu orçamento de 
defesa neste ano para reequi-
par suas Forças Armadas.

Segundo o primeiro-mi-
nistro Olaf Scholz, o país de-
verá gastar EUR 100 bilhões 
(R$ 582 bi) a mais em 2022, 
teoricamente tudo de uma 
vez, a partir de um fundo 
especial que realocará verbas 
do orçamento.

“Nós temos de investir 
mais na segurança de nosso 
país para proteger nossa li-
berdade e nossa democracia”, 
afirmou no Bundestag (Par-
lamento), sob ovação. “Não 
pode haver outra resposta à 
agressão de Putin.

No sábado (26), o alemão 
já havia quebrado outra 
prática, a de não fornecer 
armamentos letais para paí-
ses em conflito aberto, com 
o anúncio do envio de 1.000 

mísseis antitanque Javelin 
e 500 sistemas antiaéreos 
portáteis Stinger, ambos 
modelos dos EUA.

Vários outros países eu-
ropeus estão fazendo envios 
semelhantes para ajudar no 
esforço de guerra ucraniano.

Salvo medidas semelhan-
tes de outros países do topo 
da lista, passará neste ano a 
ter o terceiro, atrás do indis-
cutível líder EUA (US$ 754 
bilhões em 2021) e China 
(US$ 207 bilhões).

A Rússia no ano passa-
do foi o quinto, com US$ 
62,2 bilhões, atrás ainda 
de Reino Unido (US$ 71,6 
bilhões) e Índia (US$ 65,1 
bilhões). Hoje, os alemães 
são grandes exportadores de 
sistemas de armas impor-
tantes, como submarinos e 
tanques, e têm participação 
em projetos como o do caça 
europeu Eurofighter. Mas, 
internamente, sempre ado-
tou políticas pacifistas.

ESTADO DO CEARÁ – SOCIEDADE ANÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO 
– AVISO DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL Nº 
03/2022. A Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato – SAAEC, com endereço a 
Avenida Teodorico Teles, nº. 30, Centro, Crato, Ceará, CEP 63100-161, CONVOCA seus 
acionistas para Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia04 de março de 2022 na 
sede da SAAEC, com horário da primeira convocação às 14h00m e da segunda convocação 
às 14h30m, com a seguinte pauta:em primeira ordem da eleição da composição do Conse-
lho 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, 28/02/2022. José Ailton de Sousa Brasil. Prefeito Municipal do Crato 
(Acionista Controlador). José Yarley de Brito Gonçalves. Presidente da SAAEC.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação e Homologação - 
Modalidade: Pregão Eletrônico/Registro de Preço Nº 1201.04.01/2022PERP. Objeto: constitui 
objeto o registro de preços visando a aquisição de tendas, cadeiras, carteiras para atender as 
necessidades da Secretaria de Educação do Município de Itaitinga, tudo do Processo Licitatório 
Pregão Eletrônico nº 1201.04.01/2022 PERP, no qual restaram classificados em primeiro lugar os 
licitantes signatários, Victor Siqueira Nocrato EIRELI CNPJ: 09.036.753/0001-21 empresa 
vencedora do lote 01 com valor global de R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais); Atos 
Assessoria, Consultoria e Comercio de Livros LTDA CNPJ: 15.340.288/0001-10 vencedora do lote 
02 com valor global de R$ 1.120.000,00 (um milhão cento e vinte reais); Adjudico e Homologo a 
Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 em 21 de fevereiro de 2022. Maria Gorete Martins Frota - 
Ordenadora de Despesa da Secretaria de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. Modalidade: Tomada de Preços Nº 2021.00.008 TP. Objeto: Contratação de 
prestação de serviço com solução de software integrado, com uso de um banco de dados, 
hospedada em servidor web windows ou linux, compreendendo sua instalação, migração e 
configuração de dados,  treinamento de usuários e serviços de manutenção evolutiva e suporte  
operacional, com  armazenamento em  data center sob a responsabilidade da empresa 
contratada, de interesse da Secretaria de Administração e Finanças e Secretaria do Trabalho e 
Assistência Social do Município de Itaitinga/CE, conforme projeto básico e demais anexos do 
Edital. Empresa Vencedora: Interpública Assessoria e Consultoria Municipal LTDA, inscrita no 
CNPJ Nº 03.675.644/0001-78, com o Valor Global de R$196.920,00 (cento e noventa e seis mil, 
Novecentos e vinte reais), Conforme mapa de preços anexado aos autos. Adjudico e Homologo 
a Licitação na forma da Lei Nº 8.666/93 – Pedro Júnior Nunes da Silva Sec. de Finanças, Planej. 
Adm. e Gestão e Erivanda Nogueira de Sousa Serpa Sec. do Trabalho e Assistência Social. 
Itaitinga/CE, em 25 de Fevereiro de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro Presidente da 
Comissão de Licitação - CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jati - Tomada de Preços Nº 2022.02.25-001 - 

Tipo: Obras. Tipo Menor Preço Global. Objeto: Referente a Conclusão de uma Creche 

Proinfância tipo 2 na sede do Município. Valor Total Estimado: R$ 1.433.001,00. Data e Local da 

Sessão de Abertura: 22/03/2022 às 09:00h. Edital, anexos e outras informações podem ser 

obtidos na Rua Carmelita Guimarães, Centro, Jati-CE no horário de 8:00h às 13:00h, de 

segunda a sexta-feira, ou, ainda, através de solicitação por email: licitacao@jati.ce.gov.br. Jati, 

25 de fevereiro 2022. Francisco Flavio da Silva - Presidente CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento. O Município de 
Umari/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento do Pregão 
Eletrônico nº 2022.02.09.1, sendo o seguinte: Empresas Vencedoras - Via Medicamentos 
Comercio e Consultoria em Saúde LTDA, lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11,12, 13 e 14; HR 
Farma Distribuidora LTDA, lote 08; e Promix Comercio e Representações LTDA, lote 09, por terem 
apresentado os melhores preços nas etapas de lances, sendo as mesmas declaradas habilitadas 
por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da 
CPL ou pelo tel. (88) 3567-1161 ou ainda através da plataforma eletrônica: bllcompras.com. 
Umari/CE, 24 de fevereiro de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento da Fase de 
Habilitação - Tomada de Preços nº 2022.02.02.1. O Presidente da C. P. L. de Barro/CE no uso 
de suas funções, torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o 
julgamento da fase de habilitação, sendo o seguinte: Empresa Habilitada – alpha Projetos de 
Engenharia LTDA, por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresa Inabilitada - 
Vision Construções e Serviços LTDA, por descumprir os itens 3.1.2.2, 3.1.2.4, 3.2.4 alínea C, 
3.2.4 alínea D, 3.2.4 alínea E, 3.2.4 alínea H, 3.2.4 alínea I, 3.2.4 alínea J, 3.2.4 alínea K, 3.2.4 
alínea M, 3.2.5 alínea I, 3.2.5 alínea J, 3.2.5 alínea K, 3.2.5 alínea M e 3.2.5 alínea N do Edital 
Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua José 
Leite Cabral, n° 246, Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 25 de fevereiro de 
2022. Fernanda Alves Fernandes - Presidente da C.P.L.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Tomada de Preços 
Nº 2022.02.11.01CME. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Eusébio-Ceará 
torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 21 de março de 2022, às 
09h, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Eusébio, localizada 
na Avenida Eduardo Sá, 50, Centro, Eusébio-CE, estará realizando licitação, na modalidade 
Tomada de Preços, cujo objeto é a locação de equipamentos para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Eusébio, conforme especificações contidas no Projeto Básico e demais 
anexos do Edital, o qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 8h às 12h. 
Eusébio/CE, 25 de fevereiro de 2022. A Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Guaiúba. A Comissão Permanente de Licitação da 

Câmara Municipal de Guaiúba, torna público que estará realizando no dia 16 de Março de 2022, às 

09:00h, processo na modalidade Tomada de Preços n° 2022.02.23.01-TP, cujo objeto é a contratação 

para prestação de serviços para assessoria e consultoria em administração pública direcionados aos 

serviços de controle interno para atender a Câmara Municipal de Guaiúba/CE. Maiores informações 

na sede da Câmara Municipal, à Rua Tenente José Ivanildo Nocrato, S/N, Centro. Francisco Celio 

Batista da Silva - Presidente da CPL. 28 de Fevereiro de 2022.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Guaiúba. A Comissão Permanente de Licitação da 

Câmara Municipal de Guaiúba, torna público que estará realizando no dia 18 de Março de 2022, às 

09:00h, processo na modalidade Tomada de Preços n° 2022.02.24.01-TP, cujo objeto é a contratação 

de empresa especializada nos serviços técnicos de expurgo limpeza/recuperação e organização de 

todo acervo documental da Câmara Municipal de Guaiúba/CE, conforme especificações. Maiores 

informações na sede da Câmara Municipal, à Rua Tenente José Ivanildo Nocrato, S/N, Centro. 

Francisco Celio Batista da Silva - Presidente da CPL. 28 de Fevereiro de 2022.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira. Localizada na Rua 
Monsenhor Meceno, S/Nº Centro - Lavras da Mangabeira/CE, comunica aos interessados que 
no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da publicação, recebendo propostas de preço 
para o objeto: contratação da prestação de serviços na digitalização de documentos mensais, 
gerando e fixando os arquivos em formato PDF em um servidor próprio da Câmara Municipal de 
Lavras da Mangabeira/CE, para servir de instrumento de pesquisa e controle de processo 
digital. as propostas deverão ser entregues, em original, no setor administrativo da Câmara 
Municipal de Lavras da Mangabeira/CE, localizado na Rua Monsenhor Meceno, S/N – Centro – 
Lavras da Mangabeira/CE: Fone FAX: 3536-1819, Paço Joaquim Leite Teixeira, ou enviadas por 
e-mail, devidamente assinadas e digitalizadas, no formato PDF, para o seguinte endereço 
eletrônico: cmlmlavras@outlook.com. A partir da data desta publicação, no horário de 
atendimento ao público, de 08:00h às 12:00h. Lavras da Mangabeira/CE, 25 de fevereiro de 
2022. Cícero Freire Lima – Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado do Julgamento de 
Habilitação – Tomada de Preços Nº 01.001/2022-TP. A Comissão Permanente de Licitação, vem 
informar aos interessados o resultado da Fase de Habilitação da licitação na modalidade Tomada 
de Preços Nº 01.001/2022-TP, cujo objeto é a construção de dois Postos de Saúde nos Distritos de 
Nova Graça e Lamarão neste Município de Ipueiras-CE. Assim após análise minuciosa chegamos 
no seguinte resultado: Habilitadas: Apolo Servicos EIRELI, CNPJ: 13.766.379/0001-97; 
Construtora Moraes EIRELI, CNPJ 33.278.617/0001-22; WU Construcoes e Servicos EIRELI, 
CNPJ: 10.932.123/0001-14; G7 Construcoes e Servicos EIRELI, CNPJ: 10.572.609/0001-99; R7 
Serviços e Construções EIRELI – ME, CNPJ: 22.791.178/0001-30; VK Construcoes e 
Empreendimentos LTDA, CNPJ: 09.042.893/0001-02; Master Servicos e Construcoes EIRELI, 
CNPJ: 26.991.913/0001-00; Ramilos Construções EIRELI-ME, CNPJ: 09.060.561/0001-50; 
CONJASF- Construtora de Acudagem LTDA, CNPJ: 01.795.971/0001-38; Antonia de Maria Lopes 
de Moraes, CNPJ: 29.093.349/0001-05; Mandacaru Construções e Empreendimentos LTDA – ME, 
CNPJ: 27.583.854/0001-02; North Empreendimentos e Serviços EIRELI, CNPJ: 35.131.683/0001-
09; Limpax Construcoes e Servicos LTDA, CNPJ: 07.270.402/0001-55; Delmar Construções 
EIRELI, CNPJ: 17.803.489/0001-32; Construtora Santa Terezinha EIRELI, CNPJ: 
27.004.063/0001-72; Terra Construtora LTDA, CNPJ: 20.786.264/0001-12; J.V.W Construcoes 
LTDA,  CNPJ: 07.182.452/0001-80; Construtora Nova Hidrolandia EIRELI – ME CNPJ: 
22.675.190/0001-80; Seg-Norte Contrucoes e Serviços EIRELI, CNPJ: 30.412.053/0001-80; 
Construtora Santa Beatriz LTDA, CNPJ: 11.962.967/0001-70; Construtora Vipon EIRELI, CNPJ: 
34.631.462/0001-29; Clezinaldo de Almeida Construções, CNPJ: 22.575.652/0001-97; R S M 
Pessoa EIRELI, CNPJ: 33.159.524/0001-89; M R M Barros ME, CNPJ: 17.527.978/0001-09 e W M 
de Vasconcelos Engenharia, CNPJ: 19.707.565/0001-31 e Eletrocampo Serviços e Construçoes 
LTDA, CNPJ: 63.551.378/0001-01. Inabilitadas: Apla Comercio, Servicos, Projetos e Construcoes 
EIRELI, inscrita no CNPJ: 24.614.233/0001-42; L E L SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 13.370.874/0001-
82; Claudio R. dos Mendes G. E Jorge, CNPJ: 20.915.247/0001-45; Pro Limpeza Servicos e 
Construcoes EIRELI,  CNPJ: 11.012.912/0001-08; CENPEL – Centro Norte Projetos e 
Empreendimentos LTDA, CNPJ: 05.502.041/0001-08. Desta forma fica aberto o prazo para algum 
questionamento dos atos praticados ou alguma intenção ou manifestação contrária do resultado do 
julgamento, prazo previsto no art. 109, inciso I, alínea "a", Lei n° 8.666/93. Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação. O 
Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria N° 
23110353/2021, Adjudica e a Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação Homologa o 
Pregão Eletrônico Nº 010/22-PE-DIV. Objeto: Registro de Preços visando a aquisições de 
máscaras do tipo n95 pff2 para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de 
Ipueiras – CE, para a empresa Francisco Igor da Silva Alves EIRELI, CNPJ: 32.085.974/0001-01, 
com o valor global de R$ 134.640,00 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais). 
Ipueiras/CE, 23 de Fevereiro de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 
012/22-PE-FMS - Contrato Nº 20220526. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Ipueiras. 
Contratada(o): Francisco Igor da Silva Alves EIRELI. Objeto: aquisição de teste rápido para 
diagnóstico de covid 19 destinados a atender as necessidades do programa de média e alta 
complexidade, junto ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 
107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 
Atividade 0402.103020276.2.021 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta 
Complexidade, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.37, no valor de R$ 107.500,00; Contrato Nº: 20220527 Contratante: Fundo Municipal 
de Saúde de Ipueiras. Contratada(o): Francisco Igor da Silva Alves EIRELI. Objeto: aquisição 
de teste rápido para diagnóstico de covid 19 destinados a atender as necessidades do 
programa de ações básicas, junto ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Ipueiras-CE. 
Valor Total: R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais). Programa de Trabalho: 
Exercício 2022 Atividade 0402.103010271.2.015 Manutenção das Ações dos Programas de 
Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.37, no valor de R$ 107.500,00; Vigência dos Contratos: 24 de Fevereiro de 2022 a 31 
de Dezembro de 2022 Data da Assinatura dos Contratos: 24 de Fevereiro de 2022. 
Ipueiras/CE, 24 de Fevereiro de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação. O 
Município de Ipueiras - CE, através da pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria N° 
23110353/2021, Adjudica e o Secretário de Saúde Homologa o Pregão Eletrônico Nº 012/22-PE-
FMS. Objeto: Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de teste rápido para 
diagnóstico de covid-19 destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do 
Município de Ipueiras/CE, para a empresa Francisco Igor da Silva Alves EIRELI, CNPJ: 
32.085.974/0001-01, com o valor global de R$ 430.000,00 (Quatrocentos e Trinta Mil Reais). 
Ipueiras/CE, 23 de Fevereiro de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação. O 
Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria N° 
23110353/2021, Adjudica e o Secretário de Saúde Homologa o Pregão Eletrônico Nº 013/22-PE-
FMS. Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de medicamentos de "A a Z", 
considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de 
medicamentos, revista ABC FARMA, Órgão Oficial da Associação Brasileira de Comércio 
Farmacêutico, de interesse das Unidades Básicas de Saúde da Família de Ipueiras- CE, para a 
empresa Francisco Igor da Silva Alves EIRELI, CNPJ: 32.085.974/0001-01, com o valor global de 
R$ 680.000,00 (Seiscentos e Oitenta Mil Reais). Ipueiras/CE, 23 de Fevereiro de 2022. Cecília 
Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação. Realização dia 11 de 
Março de 2022 às 13h00min, início da disputa se dará a partir das 14h00min, Pregão Eletrônico, 
menor preço, N° 020/22-PE-DIV, o edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes-
e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: aquisição de peças originais de reposição e 
contratação de serviços mecânicos destinados à manutenção preventiva e corretiva de veículos e 
máquinas pesadas junto às diversas Secretarias do Município de Ipueiras-CE. Telefone para 
contato/informações (88) 3685-1879, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. 
Ipueiras/CE, 25 de Fevereiro de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 010/22-
PE-DIV - Contrato Nº 20220529. Contratante: Secretaria de Assistência Social e Trabalho. 
Contratada(o): Francisco Igor da Silva Alves EIRELI. Objeto: aquisição de mascaras do tipo N95 
PFF2 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Trabalho do Município 
de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais). Programa de 
Trabalho: Exercício 2022 Atividade 1001.082440237.2.067 Manutenção das Ações da Sec. de 
Assistência Social e Trabalho, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.37, no valor de R$ 3.960,00; Contrato Nº: 20220530 Contratante: Fundo 
Municipal de Meio Ambiente. Contratada(o): Francisco Igor da Silva Alves EIRELI. Objeto: 
aquisição de mascaras do tipo N95 PFF2 para atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Meio Ambiente do Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 
Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 1301.185410431.2.093 Manutenção das Ações 
do Fundo Municipal do Meio Ambiente, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
consumo, Subelemento 3.3.90.30.37, no valor de R$ 6.600,00; Contrato Nº: 20220531 
Contratante: Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos. Contratada(o): Francisco 
Igor da Silva Alves EIRELI. Objeto: aquisição de mascaras do tipo N95 pff2 para atender as 
necessidades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos do Município de Ipueiras-
CE. Valor Total: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 
Atividade 0701.041220137.2.050 Manutenção das Ações da Sec. Obras, Infraestrutura e 
Recursos Hídricos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.37, no valor de R$ 6.600,00; Contrato Nº: 20220532 Contratante: Secretaria de 
Administração e Finanças. Contratada(o): Francisco Igor da Silva Alves EIRELI. Objeto: aquisição 
de mascaras do tipo n95 pff2 para atender as necessidades da Secretaria de Administração e 
Finanças do Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta 
reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0301.041220137.2.009 Manutenção das 
Ações da Sec. de Administração e Finanças, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
consumo, Subelemento 3.3.90.30.37, no valor de R$ R$ 10.560,00; Contrato Nº: 20220533 
Contratante: Secretaria de Educação. Contratada(o): Francisco Igor da Silva Alves EIRELI. Objeto: 
aquisição de mascaras do tipo N95 PFF2 para atender as necessidades da Secretaria de 
Educação do Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil, seiscentos 
reais) Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0501.121220137.2.026 Manutenção das 
Ações da Sec. de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.37, no valor de R$ 39.600,00; Vigência dos Contratos: 24 de Fevereiro de 
2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da Assinatura dos Contratos: 24 de Fevereiro de 2022. 
Ipueiras/CE, 24 de Fevereiro de 2022. 



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Resultado de Habilitação da Chamada Pública Nº 2022.12.002 – PC. A Comissão iniciou a análise da documentação e as propostas de preços - 
projetos de venda, após análise,;  foram Considerados Habilitados do Grupo Fornecedor Individual: P(1) Gustavo Tomaz Serpa; P(2) José Ribamar Silveira;  P(3) Gerardo Paiva Camara Junior;  P(4) 
Francisco Romulo Lima de Araujo; P(5) Geysa Mara Evangelista de Araújo; P(6) Savio da Costa Evangelista; P(7) Antonia Celia Fernandes Ferreira;  P(8) Luzia Constantina da Silva; P(9) Jose Willian 
Castelo Florindo; P(10) Ademir Lima da Lima; P(11) Maria Adeniza Lima da Silva; P(12) João Gomes da Silva; P(13) Maria Lucia Pereira do Nascimento; P(14) Maria Alves Machado; P(15) Alzirene da 
Silva Cavalcante; P(16) Antonia Alves Xavier; P(17) Maria Jose Rodrigues Serpa e P(18) Marcelo Rodrigues Serpa, pois preencheram os requisitos de habilitação pré-determinados no edital 
correspondente.  Considerados Habilitados do Grupo Formal: P(19) COOP. de PROD. Agropecuaria e Serviços Santa Barbara e P(20) Coop. Agroindustrial Ze Lourenço LTDA, pois preencheram os 
requisitos de habilitação pré-determinados no edital.  Ato Continuo, após iniciou a análise das propostas de preços/projeto de vendas, no que segue, Fornecedor Individual: P(1) Gustavo Tomaz SERPA, 
contemplou os itens: 05, 16 e 18, no valor total R$39.836,00 (Trinta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais), no seu projeto de venda/proposta de preços; P(2) José Ribamar Silveira, contemplou o item: 
03, no valor total R$39.982,80 (Trinta e nove mil, novecentos e oitenta e dois oitenta centavos), no seu projeto de venda/proposta de preços; P(3) Gerardo Paiva Camara Junior, contemplou o item: 03, no 
valor total R$39.897,00 (Trinta  e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais), no seu projeto de venda/proposta de preços; P(4) Francisco Romulo Lima de Araujo, contemplou os itens: 08 e 10, no valor 
total R$39.926,00 (Trinta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais), no seu projeto de venda/proposta de preços; P(5) Geysa Mara Evangelista de Araújo, contemplou o item: 04, no valor total 
R$39.998,88 (Trinta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), no seu projeto de venda/proposta de preços; P(6) Savio da Costa Evangelista, contemplou os itens: 04 e 12, no 
valor total R$42.240,00 (Quarenta e dois mil, duzentos e quarenta reais), no seu projeto de venda/proposta de preços; P(7) Antonia Celia Fernandes Ferreira, contemplou os itens: 06 e 19, no valor total 
R$39.919,00 (Trinta e nove mil, novecentos e dezenove reais), no seu projeto de venda/proposta de preços; P(8) Luzia Constantina da Silva, contemplou o item: 19, no valor total R$48.840,00 (Quarenta e 
oito mil, oitocentos e quarenta  reais), no seu projeto de venda/proposta de preços; P(9) Jose Willian Castelo Florindo, contemplou os itens: 06, 14 e 19, no valor total R$39.984,77 (Trinta e nove mil, 
novecentos e oitenta e quatro mil, setenta e sete centavos), no seu projeto de venda/proposta de preços;  P(10) Ademir Lima da Lima, contemplou os itens: 04, 16, 17 e 18, no valor total R$39.352,00 
(Trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais), no seu projeto de venda/proposta de preços; P(11) Maria Adeniza Lima da Silva, contemplou o item: 19, no valor total R$39.999,96 (Trinta e nove mil, 
novecentos e noventa e nove reais noventa e seis centavos), no seu projeto de venda/proposta de preços; P(12) João Gomes da Silva, contemplou os itens: 07, 08, 10 e 14, no valor total R$37.960,00 
(Trinta e sete mil, novecentos e sessenta reais), no seu projeto de venda/proposta de preços; P(13) Maria Lucia Pereira do Nascimento, contemplou os itens: 06 e 19, no valor total R$39.395,18 (Trinta e 
nove mil, trezentos e noventa e cinco reais dezoito centavos), no seu projeto de venda/proposta de preços; P(14) Maria Alves Machado, contemplou o item: 19, no valor total R$32.560,00 (Trinta e dois mil, 
quinhentos e sessenta reais), no seu projeto de venda/proposta de preços;  P(15) Alzirene da Silva Cavalcante, contemplou os  itens: 05 e 15, no valor total R$12.769,60 (Doze mil, setecentos e sessenta 
e nove reais sessenta centavos), no seu projeto de venda/proposta de preços;  P(16) Antonia Alves Xavier, contemplou o item: 19, no valor total R$32.560,00 (Trinta e dois mil, quinhentos e sessenta 
reais), no seu projeto de venda/proposta de preços; P(17) Maria Jose Rodrigues Serpa, contemplou o item: 19, no valor total R$39.886,00 (Trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais), no seu 
projeto de venda/proposta de preços; P(18) Marcelo Rodrigues Serpa, contemplou os itens: 14 e 19, no valor total R$39.905,00 (Trinta e nove mil, novecentos e cinco reais), no seu projeto de 
venda/proposta de preços. Ato continuo, verificou-se inconsistência em alguns projeto de venda/proposta de preços e feito os devidos ajustes no que segue: P(6) Savio da Costa Evangelista, foi 
desclassificado o item 12 por o mesmo está superior a valor estimado conforme o edital; P(8) Luzia Constantina da Silva, ajuste do item 19 conforme edital; P(9) Jose Willian Castelo Florindo, foi 
desclassificado o item 14 por o mesmo está superior a valor estimado conforme o edital; P(10) Ademir Lima da Lima, ajuste ao item 18 conforme o edital e  conforme critérios estabelecidos pelo art. 30 da 
Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE,   considerados  Classificados, estando os mesmo de conformidade com o Edital.   do Grupo Formal: P(19) Coop. de Prod. Agropecuaria e Serviços Santa 
Barbara, contemplou os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 20, no valor total R$1.204.877,97 (Um milhão duzentos e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e 
noventa e sete centavos), no seu projeto de venda/proposta de preços;  P(20) Coop. Agroindustrial Ze Lourenço LTDA, contemplou os itens: 03, 04, 07, 08, 11, 13, 15, 17 e 20, no valor total R$869.077,70 
(Oitocentos e sessenta e nove mil, setenta e sete reais setenta centavos), no seu projeto de venda/proposta de preços, conforme critérios estabelecidos pelo art. 30 da Resolução do FNDE que dispõe 
sobre o PNAE, considerados  Classificados. Ato Continuo, conforme critérios estabelecidos pelo art. 30 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE.  Declara Vencedores do Grupo Fornecedor 
Individual: P(1) Gustavo Tomaz Serpa, dos itens: 05, 16 e 18, no valor total R$39.836,00 (Trinta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais); P(2) José Ribamar Silveira, do item: 03, no valor total 
R$39.982,80 (Trinta e nove mil, novecentos e oitenta e dois oitenta centavos); P(3) Gerardo Paiva Camara Junior, do item: 03, no valor total R$39.897,00 (Trinta  e nove mil, oitocentos e noventa e sete 
reais); P(4) Francisco Romulo Lima de Araujo, dos itens: 08 e 10, no valor total R$39.926,00 (Trinta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais); P(5) Geysa Mara Evangelista de Araújo, do item: 04, no valor 
total R$39.998,88 (Trinta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos); P(6) Savio da Costa Evangelista, do item: 04, no valor total R$21.150,00 (Vinte e um mil, cento e 
cinquenta reais); P(7) Antonia Celia Fernandes ferreira, dos itens: 06 e 19, no valor total R$39.919,00 (Trinta e nove mil, novecentos e dezenove reais); P(8) Luzia Constantina da Silva, do item: 19, no 
valor total R$39.999,96 (Trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos); P(9) Jose Willian Castelo Florindo, dos itens: 06 e 19, no valor total R$34.987,26 (Trinta e quatro 
mil, novecentos e oitenta e sete mil, vinte e seis centavos);  P(10) Ademir Lima da Lima, dos itens: 04, 16, 17 e 18, no valor total R$37.148,00 (Trinta e sete mil, cento e quarenta e oito reais); P(11) Maria 
Adeniza Lima da Silva, do item: 19, no valor total R$39.999,96 (Trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais noventa e seis centavos); P(12) João Gomes da Silva, dos itens: 07, 08, 10 e 14, no 
valor total R$37.960,00 (Trinta e sete mil, novecentos e sessenta reais); P(13) Maria Lucia Pereira do Nascimento, dos itens: 06 e 19, no valor total R$39.395,18 (Trinta e nove mil, trezentos e noventa e 
cinco reais dezoito centavos); P(14) Maria Alves Machado, contemplou o item: 19, no valor total R$32.560,00 (Trinta e dois mil, quinhentos e sessenta reais); P(15) Alzirene da Silva Cavalcante, dos  itens: 
05 e 15, no valor total R$12.769,60 (Doze mil, setecentos e sessenta e nove reais sessenta centavos); P(16) Antonia Alves Xavier, do item: 19, no valor total R$32.560,00 (Trinta e dois mil, quinhentos e 
sessenta reais); P(17) Maria Jose Rodrigues Serpa, do item: 19, no valor total R$39.886,00 (Trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais); P(18) Marcelo Rodrigues Serpa, dos itens: 14 e 19, no valor 
total R$39.905,00 (Trinta e nove mil, novecentos e cinco reais). Declara Vencedor DO Grupo Formal: a seguinte participante: P(19) Coop. de Prod. Agropecuaria e Serviços Santa Barbara, dos itens: 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 20, no valor total R$878.761,90 (Oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e um reais noventa centavos).  Assim, após a publicação, fica 
aberto o prazo recursal para apresentação das possíveis razões e contrarrazões, conforme art. 109 da Lei N° 8.666/93, estando os autos à disposição dos interessados para vistas. Itaitinga, Ceará, em 
24 de Fevereiro de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro – À Comissão.
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Não bastasse os efeitos catastróficos da pandemia, além 
de grandes prejuízos no mercado de trabalho – com a saí-
da de grandes e importantes indústrias do País, que fecha-
ram milhares de portas de emprego e afetaram, inclusive, a 
economia de cidades como Camaçari-BA, por exemplo -, 
mais uma vez, a letargia do governo brasileiro só ameniza 
em ano eleitoral. Isso sem mencionar a situação econômi-
ca que estamos mergulhados, com inflação crescente, juros 
subindo e escassez de insumos na indústria. Dessa vez, es-
cancaradamente, a cara de pau se mostra, novamente, sem 
limites, com o tardio decreto que corta 25% no IPI (Im-
posto sobre Produtos Industrializados), para produtos da 
linha branca e automotivos (geladeiras, fogões, máquinas 
de lavar, automóveis, etc.). 

Segundo o próprio Governo, “a vigência é imediata e as 
alterações de alíquota de tributos como o IPI, que servem 
à regulação do mercado, objetivam incentivar a indústria 
nacional e o comércio, reaquecer a economia e gerar em-
pregos”. Uma medida que poderia ter sido tomada bem lá 
atrás – mas a ideologia de que governos anteriores usaram 
pode ter sido um peso contra em adotar o mais do mesmo, 
com nova roupagem. Será que os gênios da Economia não 
tinham pensado nisso antes?! Ou estrategicamente foi pen-
sado para angariar apoio em outubro?! Nesse jogo, tudo é 
possível, já que o principal oponente do atual governo, que 
também já mostrou do que é capaz, é seu maior pesadelo. 
Tudo isso patrocinado por nós, lembrando...

IPI reduzido: “solução” requentada

Mais caro. A expectativa é que a atual guerra na Ucrânia, território recém-invadido pela Rússia, vai aumen-
tar os preços das passagens aéreas. A afirmação foi do presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier. Ele leva 
em consideração o preço do combustível, o câmbio, o mercado de capitais e a disponibilidade de crédito.

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu garantir que 
os aposentados do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) têm direito à revisão 
da vida toda. A matéria tem 
repercussão geral, ou seja, 
terá validade em todo o ter-
ritório nacional e a decisão 
deverá ser aplicada em todos 
os processos do tipo no país. 
No total, o texto recebeu seis 
votos favoráveis e cinco con-
trários. A revisão da vida toda 
é uma ação judicial na qual 
aposentados pedem que todas 
as suas contribuições ao INSS, 
inclusive as realizadas antes 
da criação do real, em 1994, 
sejam consideradas no cálculo 
da média salarial para aumen-
tar a renda previdenciária. A 
correção pode render atrasa-
dos e mais de R$ 100 mil.

O julgamento do processo 
começou em junho do ano 
passado, mas foi interrompi-

do após pedido de vista do 
ministro Alexandre de Mora-
es. Faltava apenas o seu voto, 
que foi proferido nessa sexta-
-feira (25/02). 

No voto, Alexandre de Mo-
raes apresentou disse que o 
segurado que implementou as 
condições da aposentadoria 
após as mudanças na Previ-
dência feitas em 1999 tenha 
direito ao melhor benefício. 
“O segurado que implementou 
as condições para o benefício 
previdenciário após a vigência 
da lei 9.876, de 26/11/1999, e 
antes da vigência das novas re-
gras constitucionais, introdu-
zidas pela EC em 103 /2019, 
que tornou a regra transitória 
definitiva, tem o direito de 
optar pela regra definitiva, 
acaso esta lhe seja mais favo-
rável”, diz o voto do ministro.

Distorção
A inclusão de todos os 

salários na aposentado-
ria passou a ser pedida na 
Justiça para tentar corrigir 
uma distorção criada pela 
reforma da Previdência de 
1999. Na época, a regra de 
transição aplicada aos se-
gurados do INSS criou duas 
fórmulas para apuração da 
média salarial utilizada no 
cálculo dos benefícios da 
Previdência.

Pelas normas, quem já era 
segurado do INSS até 26 de 
novembro de 1999 teria sua 
média salarial calculada so-
bre as 80% maiores contri-
buições realizadas a partir 
de julho de 1994. Já para os 
trabalhadores que inicias-
sem suas contribuições a 
partir de 27 de novembro 
de 1999, a regra permanente 
estabeleceu que a média sa-
larial seria calculada com to-
dos os salários de benefício. 
Ocorre que a nova norma 

prejudicou os segurados que 
tinham muitas contribuições 
pagas em valores maiores ao 
INSS antes da implantação 
do Plano Real. 

Quem tem direito?
Tem direito à revisão o 

segurado que se aposentou 
nos últimos dez anos, desde 
que seja antes da reforma da 
Previdência, instituída pela 
emenda 103, em 13 de no-
vembro de 2019. É preciso, 
ainda, que o benefício tenha 
sido concedido com base 
nas regras da lei 9.876, de 
1999. A correção compen-
sa, no entanto, para quem 
tinha altos salários antes do 
início do Plano Real. Traba-
lhadores que ganhavam me-
nos não terão vantagem. Se 
incluírem as remunerações 
antigas, de baixo valor, po-
derão diminuir a aposenta-
doria que ganham hoje.

IR: malha fina
O lote residual de resti-

tuição do IRPF de fevereiro 
de 2022 está disponível 
para consulta, e contempla 
restituições residuais de 
exercícios anteriores. O 
crédito bancário de R$ 
100 milhões para 44.966 
contribuintes foi realizado 
na sexta-feira (25). Desse 
total, R$ 74.,4 milhões vão 
para os que têm prioridade 
legal, sendo 2.555 idosos 
acima de 80 anos, 19.611 
entre 60 e 79 anos, 1.758 
com alguma deficiência fí-
sica ou mental ou moléstia 
grave e 7.146 cuja maior 
renda seja o magistério.

Cara energia
Os consumidores de 

baixa renda cadastrados 
para receber o benefício da 
tarifa social continuarão 
pagando a bandeira verde 
em março, sem acréscimos 
sobre a tarifa da energia. 
Segundo a Aneel, os demais 
consumidores continuam pa-
gando a bandeira de escassez 
hídrica, a mais cara de todas, 
que acrescenta R$ 14,20 a 
cada 100 kWh (quilowatts-
-hora) consumidos. Essa 
bandeira foi instituída em 
setembro do ano passado, 
por causa da estiagem que 
atingiu reservatórios de 
hidrelétricas pelo País.

Suspensão
No último dia (24), a Jus-

tiça do Trabalho suspendeu 
o processo eleitoral da 
Fecomércio-CE, sob pena 
de multa diária. Na decisão, 
há entendimento sobre 
indícios de fraude – o que 
compromete a lisura do 
processo eleitoral. A ação, 
encabeçada por dez sindi-
catos filiados, denunciou 
irregularidades, especial-
mente quanto ao atual 
presidente da entidade, 
Luiz Gastão Bittencourt, 
que assume, ao mesmo 
tempo, a função de Presi-
dente do Pleito Eleitoral e 
candidato à reeleição.

Sem crise
O BNB encerrou 2021 

com lucro líquido de R$ 
1,62 bilhão, saltando 59% 
sobre 2020. O resultado 
acompanhou o índice de 
eficiência operacional, 
que ficou em 53,1%, o que 
significa evolução de 9,9 
pontos percentuais compa-
rado a dezembro de 2020. 
O resultado operacional de 
2021 fechou em R$ 2,81 
bilhões - salto de 81,4% 
sobre 2020. Ao todo, o BNB 
aplicou, em 2021, mais de 
R$ 41,8 bilhões em cinco 
milhões de operações. So-
bre 2020, houve avanço de 
4,2% no valor investido.

Em uma década, CE atrai R$ 29,5 bilhões  
O volume de novos investimentos no Ceará por 
parte da iniciativa privada foi de R$ 29,5 bilhões 
nos últimos dez anos. O montante representa o 
acumulado aportado por 295 empresas incentiva-
das pelo Estado por meio do Fundo de Desenvol-
vimento Industrial (FDI) segundo o levantamento 
realizado pela Adece, que aponta, também, que o 
Ceará assinou, de 2015 a 2021, 344 protocolos de 
intenções que devem atrair mais de R$ 116 bilhões 
em investimentos privados e gerar mais de 57 mil 
empregos diretos nos próximos 10 anos.

Carnaval: 2,4 milhões de pessoas devem 
passar pelos principais aeroportos do país

O carnaval 2022 deve mo-
vimentar cerca de 2,4 milhões 
de pessoas que passarão pelos 
principais aeroportos do país 
durante o feriado. Os dados 
são de um levantamento re-
alizado pelo Ministério do 
Turismo com informações da 
Infraero e das concessioná-
rias dos principais terminais 
aeroportuários brasileiros. Os 
terminais de Guarulhos (SP) 
e Viracopos (SP) aparecem 
entre os mais movimentados 
do país, com 500 mil e 306 mil 
passageiros, respectivamente. 
Juntos, eles representam mais 

de um terço do total de pes-
soas que devem viajar no pe-
ríodo. Entre os destinos mais 
procurados por quem embar-
ca de Guarulhos estão Recife 
(PE), Porto Alegre (RS) e Belo 
Horizonte (MG). Já para quem 
sai de Viracopos são as capi-
tais do Nordeste e do Norte do 
país, Rio de Janeiro (RJ), Belo 
Horizonte (MG), Porto Alegre 
(RS), Florianópolis (SC), Curi-
tiba (PR) e Vitória (ES). Na 
capital do país, os preferidos 
dos brasilienses foram Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Reci-
fe, Salvador e São Paulo.

Para o ministro do Turismo, 
Gilson Machado Neto, as ex-
pectativas para os feriados de 
2022 são positivas. “Estes dados 
mostram o comprometimento 
do governo federal em garan-
tir a movimentação econômica 
do setor turístico, sem deixar 
de lado a segurança sanitária 
dos brasileiros. Permanecemos 
trabalhando para ver todo o 
potencial do nosso setor se tor-
nar uma realidade”, pontuou o 
ministro. O Ministério do Tu-
rismo recomenda uma série 
de medidas para uma viagem 
segura. Por meio do selo “Tu-

rismo Responsável”, que esta-
belece boas práticas de biosse-
gurança para 15 atividades do 
setor. A iniciativa estabelece 
protocolos específicos para a 
prevenção da Covid-19 e busca 
auxiliar na retomada segura das 
atividades do setor tanto para 
turistas quanto para trabalha-
dores. O selo está disponível, 
por exemplo, para meios de 
hospedagem, parques temá-
ticos, restaurantes, cafeterias, 
bares, centros de convenções, 
feiras, exposições, guias de tu-
rismo e pode ser obtido de ma-
neira rápida e segura pelo site.

Governo quer baratear remédios; Economia resiste  
Depois do IPI, que 
está dando o que 
falar, o Governo 
avalia permitir subir 
ou baixar preços 
de medicamentos a 
qualquer momento, 
de forma excepcio-
nal, em vez de apenas 
aplicar reajustes 

anuais. A equipe do ministro Paulo Guedes (Economia), 
porém, resiste à ideia, que é discutida em ao menos duas 
frentes: propostas de MP e de resolução da Cmed (Câ-
mara de Regulação do Mercado de Medicamentos).

STF aprova revisão da vida toda 
do INSS; veja quem tem direito
A decisão terá validade em todo o território nacional e deverá ser aplicada 
em todos os processos, mas nem todos os aposentados terão direito

Prefeitura Municipal de Parambu – O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resulta-
do do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preço Nº. 2022.02.08.001-GM(Governo Municipal), 
cujo o objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos de ar condicionado para atender as necessidades das Unidades Admi-
nistrativas do Município, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste 
processo, a saber Habilitadas: AC Construções e Serviços Ltda, Francisco Jakson Pereira Rosado 
845274123-53. Inabilitadas: RSE Serviços Ltda. Fica aberto, a partir da data desta publicação, 
o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei de Licitações. Caso não haja 
interposição de recursos, as propostas serão abertas no dia 10/03/2022 as 09h. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação – O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna pú-
blico que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Presencial nº 03/2022-
PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aqui-
sições de combustíveis no âmbito da cidade de Icó, para atender as necessidades das diversas 
secretarias do município. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 17/03/2022, às 
08:30h, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de 
Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h ou pelo telefone (88) 3561-1508 e 
no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 02.2022 
- PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para futuras e eventuais con-
tratações de serviços de coffee break, refeições e quentinhas para atender as necessidades das 
diversas secretarias do município.  Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 
11h do dia 25/02/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08h do dia 18/03/2022; 3. Abertura 
e Julgamento das propostas: das 08:01h ás 08:59h do dia 18/03/2022; 4. Início da sessão de dis-
puta de preços: ás 09h do dia 18/03/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, 
situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h ou 
pelo telefone (88) 99300-1896 e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Icó – Aviso de Licitação – O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 01.2022 
- PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das diversas secretarias do mu-
nicípio.  Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 11h do dia 25/02/2022; 2. Fim 
do recebimento de propostas: ás 08h do dia 15/03/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: 
das 08:01h ás 08:59h do dia 15/03/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 
15/03/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves 
de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h ou pelo telefone (88) 99300-1896 
e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Icó - A Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados o 
resultado da fase de habilitação referente à Tomada de Preços Nº 001/2022-TP, cujo objeto: Con-
tratação de empresa especializada em consultoria e prestação serviços de processamento da GFIP, 
RAIS, DIRF, DCTF, FGTS, acompanhamento do CAUC, desbloqueio de cota FPM, viabilização das 
certidões junto a SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF e MPS, para atender a secretaria da administração 
e finanças do município, declarando: Habilitadas as empresas: Procedam Processamentos de Da-
dos Municipais Ltda EPP;  Inabilitadas as empresas: Aliança de Ouro Serviços e Empreendimentos 
Ltda; Alfa Locação de Equipamentos Ltda EPP; F O dos Santos Serviços e Assessoria Eireli;  Be-
serra Contabilidade; Cicero Antônio Bezerra Vieira B2G Cainfotec Comprime; Ambiental Soluções e 
Serviços Eireli.  Maiores informações junto a Comissão de Licitação, e fica declarado aberto o prazo 
recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Michelle Roque Guedes.

Câmara Municipal de Quixeramobim – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, lo-
calizada na Rua Cônego Pinto de Mendonça, n° 60 - Centro torna público que no dia 25/02/2022, 
Adjudicou e Homologou o Processo Administrativo de Chamamento Público Nº 01/2022-CP, cujo 
objeto: Contratação de serviços de veículos de comunicação de radiodifusão através de emissoras 
de rádio para a divulgação de atos oficiais e publicidade institucional e legal, de interesse público, 
exarados pela Câmara, ficando CREDENCIADA a empresa Rádio Difusora Cristal Ltda, inscrita no 
CNPJ: 07.743.651/0001-10. Ressaltamos que a referida empresa foi a única a apresentar docu-
mentação dentro do prazo legal.

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.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Tomada de Preços n° 22.20.03/TP. A 
CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que a ABERTURA DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS das empresas Habilitadas na Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços n° 22.20.03/TP, que tem como objeto a Contratação de Empresa visando a Execução dos 
Serviços de Publicidade em Jornais de Grande Circulação, Diário Oficial do Estado, Diário 
Oficial da União e Imprensa Nacional de acordo com a necessidade das Diversas Secretarias 
do Município de Itapipoca/CE, marcada para o dia 02 de março de 2022, às 10h00min, FICA 
ADIADA, com nova data a ser informada posteriormente, em razão do volume de processo em 
análise por parte da comissão. Itapipoca/CE, 25 de fevereiro de 2022. Ramon Galvão Fernandes - 
Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Educação Básica - Aviso 
de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 22.06.07/PE. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de materiais diversos para atender 
as Unidades Escolares com Educação Infantil do Município de Itapipoca, através da Secretaria 
de Educação Básica. A Prefeitura Municipal de Itapipoca, através do Pregoeiro do Município, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
com o objeto acima descrito, no dia e horários a seguir informados. Prazo para entrega das propostas 
e documentos de habilitação: até o dia 14 de março de 2022, às 9h00min; Abertura das propostas: até 
o dia 14 de março de 2022, às 9h30min; Sessão de disputa de preços: até o dia 14 de março de 2022, 
às 10h00min. Todos os horários referem-se ao horário de Brasília/DF. O Edital poderá ser retirado 
nos sítio: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 25 de fevereiro de 2022. Heloilson 
Oliveira Barbosa - Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Educação Básica - Extrato do 
Termo de Fomento 001/2021, oriundo da Dispensa de Chamada Pública 21.06.15/DP. Objeto: 
Parceria de Organização da Sociedade Civil (OSC) para prestação de serviços na continuidade 
do programa “Qualificação” decorrente do encerramento do convenio nº 001/2021 de 24/09/2021, 
autorizado pela Lei nº 059/2021 de 23/09/2021, de acordo com o plano de trabalho em anexo visando 
à promoção e a realização de programas e projetos de cooperação técnica, pesquisa, assessoria, 
consultoria, seleção, treinamento e desenvolvimento em áreas de interesse mútuo, divulgação 
técnico-científico, fornecimento de pessoal e qualificação profissional, ensino, pesquisa e extensão. 
Empresa Contratada: INSTITUTO DE GESTÃO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 
INGETI, inscrita no CNPJ/MF nº 10.438.451/0001-69. Valor Global do Termo de Fomento: R$ 
2.516.250,00 (Dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais). Vigência do 
Termo: 90 (noventa) dias. Data da assinatura do Termo: 18 de novembro de 2021. Fundamento 
Legal: Lei Federal nº 13.019/14, e suas alterações. Signatários: pela Administração: HELOILSON 
OLIVEIRA BARBOSA, pela Contratada: Catarina Mirza Rodrigues de Lima Queiroz. Itapipoca/CE, 
25 de fevereiro de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa - Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Educação Básica.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.01/2022-PE. A Comissão de Licitações do município de Ara-
ripe torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 02.01/2022-PE, do tipo menor preço por Lote, cujo objeto é contratação 
de licença de uso de softwares integrados contendo módulos de contabilidade, gestão admi-
nistrativa financeira integrado a contabilidade, licitação, folha de pagamento, almoxarifado, 
patrimônio, doações, merenda escolar, veículos e portal da transparência, para atender as 
necessidades da secretaria de gestão administrativa e financeira da prefeitura de Araripe-CE. 
Será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo o Cadastramento das Pro-
postas a partir do dia 01/03/2022 até 11/03/2022 às 08:00h (horário de Brasília) no site bll.org.
br. Abertura das propostas 11/03/2022 às 08h20min (horário de Brasília),  e a fase de disputa 
de lance no dia 11/03/2022 às 09:00h(horário de Brasília), maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Avenida José Loiola de Alencar,nº 440, Centro, Araripe/CE, 
das 08:00h ás 12:00h ou pelo telefone (88) 99200-4123 e no site: www.tcm.ce.gov.br/tce-
-municipios e no portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no site: bll.org.br. 
Araripe-CE, 25 de fevereiro de 2022, José Feitoza de França- Pregoeiro.

A empresa POLO LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 29.646.047/0001-09, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 01, sala 807, Bairro Meireles, CEP: 
60.125-150, Fortaleza/CE, vem a público NOTIFICAR os(a) clientes abaixo relacionados, de acordo com os 
artigos 32 e 49 da Lei n.º 6.766/79, para que compareçam à sede da empresa para regularizar a situação 
financeira referente ao(s) Contrato(s) de Promessa de Compra e Venda, no prazo máximo e improrrogável 
de 30(trinta) dias, sob a pena de rescisão do(s) referido(s) instrumento(s) contratual(ais), ficando os(a) 
clientes devidamente CONSTITUÍDO(A)(S) EM MOURA e a consequente resolução automática do Contrato, 
sem a necessidade de nova notificação: ANDERSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 048.437.233-55, QUA-
DRA 08, LOTE 08; FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAÚJO JÚNIOR, CPF: 729.587.073-34, QUADRA 
08, LOTE 07; VITÓRIA RÉGIA MACÊDO DE LIMA, CPF: 087.362.763-67, QUADRA 03, LOTE 06.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA 
COOPERATIVA DA AGRICULTURA. FAMILIAR DA SERRA DA IBIAPABA - COAFSI.  
CNPJ: 43.247.364/0001-83. A Diretora Presidente da COAFSI - COOPERATIVA DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DA SERRA DA IBIAPABA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca 
os senhores cooperados para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 
10 de março de 2022, no Centro de Convivência ao Idoso, localizado à Rua Deputado Vicente Ribeiro, s/n 
- centro - São Benedito. As assembleias acontecerão em local diverso do endereço da cooperativa em 
atendimento ao decreto governamental por conta da covid-19 e respeitando o distanciamento social. 
Para efeito de cálculo, a cooperativa conta com 83 (oitenta e três) cooperados aptos a votar. A Assembleia 
Geral Ordinária e a Extraordinária ocorrerão, respectivamente, em primeira c 07:00 horas com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 08:00 horas em segunda convocação com a presença 
de metade mais um dos cooperados; e às 09:00 horas em terceira e última convocação com a presença 
de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberação em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a seguinte 
ORDEM DO DIA: 1 - Prestação de contas, compreendendo: a) Relatório de Gestão do ano de 2021, b) 
Balanço patrimonial de 2021 e c) Demonstração do resultado apurado em 2021, d) Plano de Atividades 
para 2022.2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 3 - Eleição dos componentes do 
Conselho Fiscal; 4 - Fixação do valor dos honorários, gratificações para os membros da Diretoria e cédula 
de presença para os membros do Conselho Fiscal; 6 - Outros assuntos de caráter não deliberativo. Para 
a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, será deliberado acerca da seguinte ORDEM DO DIA: 1 - 
Reforma do Estatuto Social. São Benedito, 25 de fevereiro de 2022, Maria da Paz Gomes da Silva - 
Presidente. Maria da Paz Gomes da Silva -- Presidente 
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Adiamento. O ônibus do Grêmio foi apedrejado no caminho para o estádio Beira-Rio, em Porto 
Alegre, para o clássico diante do Internacional, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. A par-
tida, marcada para 19h (horário de Brasília) deste sábado (26), foi inicialmente adiada para 21h.ESPORTES

FOTO  ISRAEL SIMONTON/CEARÁ SC

O tetra

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

O comando do Fortaleza está mais uma vez ao ele-
ger a conquista do tetra campeonato cearense como 
sua próxima meta. Meu amigo Renan Vieira estava no 
comando do Leão quando na década de 60/70 o tricolor 
da garotada ganhou o seu primeiro tetra.

ANTÁRCTICA E BRAHMA Nos áureos e vitoriosos 
tempos de Jorge Parente no comando da Brahma o nosso esporte 
amador tinha apoio daquela marca. Do outro lado e competindo 
com a Brahma meu amigo Olavo Moreira. Aqui ao lado de sua 
esposa Socorro, que no controle da marca Antárctica polemisava 
com a Poderos Brahma. Bons tempos aqueles.

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

Flu vence Vasco por 2 a 0 e se isola na liderança do Cariocão

O Ceará está fora da busca 
pelo título do Campeonato 
Cearense, pois foi eliminado 
nas quartas de final da com-
petição após ser superado 
por 4 a 3 pelo Iguatu na dis-
puta de pênaltis, neste sába-
do (26) no estádio Morenão.

O Vozão até começou 
a partida deste sábado em 
vantagem, pois venceu o 
confronto de ida por 2 a 1, 
na última terça-feira (22) no 
Castelão. Assim, conseguiria 
avançar mesmo com um em-
pate.

Porém, o Iguatu conse-
guiu vencer por 1 a 0 nos 
90 minutos graças a gol de 
Otacílio e forçou a disputa 
na marca da cal. Nos pênal-
tis a equipe da casa contou 
com o brilho do goleiro Léo, 
que defendeu as cobranças 
de Vina e de Gabriel Lacer-
da, e fechou a disputa por 4 
a 3. Nas semifinais do Cam-
peonato Cearense o Azulão 
enfrenta o Caucaia. Na outra 
chave, o Ferroviário espera 
o vencedor de Fortaleza e 
Pacajus, que irão se enfren-
tar na próxima quarta-feira 
(02). 

Com o resultado, foi a 

primeira vez desde de 2008, 
em que o Alvinegro de Po-
rangabussu foi eliminado 
por um time do interior do 
estado no Campeonato Cea-

rense. Na última ocasião, a 
equipe tinha sido derrotada 
pelo o Icasa no primeiro tur-
no. Com o clube do Cariri, 
vencendo a primeira parti-

da por 1 a 0 e a segunda na 
prorrogação por 2 a 1. Já no 
segundo turno, o algoz foi 
o Horizonte, que venceu o 
vovô por 5 a 3 no Castelão. 

Com resultado, time comandado por Tiago Nunes acabou sendo eliminado nas quartas de final do estadual  

Sonhos
Só ganha quem joga. Insista, persista e não desista pois a 

Loteria dos Sonhos está aí.

Os militares
leitor desta coluna pergunta porque este jornalista elogia 

tanto os militares. Por uma razão muito simples. Onde ele 
atuam a gente sente a disciplina e a correção em tudo que 
fazem.

Natação e tênis
E como vai a natação cearense. Que saudade eu tenho 

dos tempos do Cláudio Bastos, um campeão e recordista. 
Do tênis eu sindo saudades da Viena e do Reno, sem se 
falar na Maureen.

Fecomércio
Esta grande instituição muito bem comandada pelo 

empresário Luiz Gastão teve seu nome veiculado a bonito 
troféu em recente torneio. O presidente da comercio já teve 
conhecimento da foto e vai patrocinar o troféu.

Inter Clubes - 63 anos

Em clássico de reencon-
tros, o Fluminense venceu o 
Vasco por 2 a 0, na tarde de 
hoje (26), no Nilton Santos, 
e se isolou ainda mais na 
liderança da Taça Guanaba-
ra, primeiro turno do Cam-
peonato Carioca. O triunfo 
foi construído com gols de 
Germán Cano, com a fa-
mosa “Lei do ex”, e Nonato, 
ainda no primeiro tempo.

De olho no duelo com o 

Millonarios (COL), pela Li-
bertadores, na terça-feira, o 
Tricolor atuou com o time 
apontado como reserva. 
Com o resultado, a equipe 
de Abel Braga chegou a 24 
pontos, se isolando ain-
da mais na liderança. Já o 
time do técnico Zé Ricardo 
permanece com 19, ainda 
no G4. 

Na próxima rodada, a 
equipe das Laranjeiras en-

cara o Resende, no Estádio 
Raulino de Oliveira, en-
quanto o time de São Januá-
rio tem pela frente o clás-
sico com o Flamengo, com 
local ainda a ser definido.

A vitória fez o Flu au-
mentar o período de inven-
cibilidade no duelo com o 
rival Vasco, com seis jogos 
sem saber o que é perder 
-sendo três empates. O úl-
timo resultado positivo do 

cruz-maltino foi em julho 
de 2019, pelo Campeonato 
Brasileiro.

A equipe tricolor dominou 
completamente o primeiro 
tempo e construiu a vantagem 
com gols de Cano e Nonato. 
Após o intervalo, o Vasco ten-
tou ameaçar uma reação, mas 
esbarrou nos próprios erros 
e, aos poucos, o time das La-
ranjeiras equilibrou as ações 
e valorizou a posse de bola.

Ceará é eliminado no Estadual 
após perder para o Iguatu
Tendo perdido por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Alvinegro de 
Porangabussu foi derrotado por 4 a 3 nas penalidades pelo o Iguatu

Instituição sólida na 
sociedade sécio-esporti-
va fortalezense, fundada 
em 24 de fevereiro de 
1959, que promove a 
união e o intercambio 
entre seus filiados e os 
incentiva a desenvolver 
ações visando o aprimo-
ramento da educação 
moral, cultural, cívica e 
desportiva, motivando 
os valores da sociedade 
cearense. Sua história é 
bastante longa Vamos 
aqui nos limitar a 
destacar que foram os 

seus fundadores e os seus presidentes que prestaram relevan-
tes serviços à sociedade, à cultura e, sobretudo, ao esporte 
ceorense. Seu primeiro Presidente foi o médico Eliezer Studart 
da Fonseca. Um gentlemoa Presidiu a instituição pacificamente 
por vários anos. 
Homem admirável e altamente respeitado pelo sociedade cea-
rense. A seguir, até onde sabemos, ocuparam a presidência do 
Interclubes, o coronel Hugo Pergentino Mata, Egberto de Paula 
Pessoa Rodrigues, Francisco Martins de Lima, Francisco de An-
drade Garcez, Francisco José (Dedé) Moita Barros de Oliveira, 
João Paulo Simões Accgoly de Carvalho, Francisco Anilton de 
Almeida Ramos e Paulo Roberto Bandeira de Mello. 
O seu atual presidente é o General João Crisóstomo de Souza 
que vem conduzindo os destinos dessa Entidade com efi-
ciente dedicação, acompanhando os problemas dos filiados 
juntos aos poderes públicos Assinaram a Ata de fundação em 
1959 o Clube dos Diários, Náutico Atlético Cearense, Ideal 
Clube, Iate Clube de Fortaleza, Clube Iracema, Clube Líbano 
Brasileiro, Centro Massapeense, Comercial Clube, Magua-
ri Esporte Clube, Círculo Militar de Fortaleza e Associação 
Atlética Banco do Brosil(AABB-Fortaleza), Nos dias atuais 
o Interclubes que tem um passado de realizações sócio-es-
portivas, encabeça a luta de seus filiados, junto aos poderes 
públicos, particularmente o municipal, para conseguir apoio 
e reconhecimento ao trabalho desenvolvido e que desenvolve 
junto sociedade de Fortaleza. Ao Conselho Superior Interclu-
bes longa vida e que continue com seu arrojado trabalho e 
seguro pelo esporte e sociedade cearense. Viva!

A ARROZEIRA BOM JESUS LTDA. (04.882.507/0002-58),  Localizado; R Dom Pedro I, 1300 – Boa 
Esperança / CEP: 61.935-610 – MARACANAÚ/CE  Fone:(51) 3671-2547 / (85) 99432-8044 (Danilo) 
/ (85) 98538-7941. Torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano  – 
SEMAM a regularização da Licença Ambiental Única para  a atividade de armazenamento e distribui-
ção de produtos não-perigosos,  localizada na Rua Dom Pedro I, 1300, Boa Esperança, Município de  
Maracanaú, Estado do Ceará. A PRESENTE PUBLICAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DO PROCEDIMENTO  
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO À SEMAM, E SEUS EFEITOS SÓ SERÃO VALIDADOS COM A  
DEVIDA EMISSÃO DA LICENÇA.

SANTA CLARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
(CNPJ: 12.657.372/0001-74) 

Torna público que requereu à Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença  
de Instalação para um loteamento residencial. Empreendimento situado na Fazenda 
São  Manoel e Bailarina, Bairro Planalto da Bailarina, no município de Acaraú – CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de  
licenciamento da SEMMA.

A RSC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLADOS EIRELI torna público que re-
quereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga - SEMAM a Renovação 
de Licença de Operação para recuperação de materiais plásticos, localizada na Avenida Deputado 
Paulino Rocha, 579 - Jabuti - Itaitinga - CE, CEP: 61880-000. Fazendo-se, não obstante, necessário 
o cumprimento das exigências da Documentação Prévia para Licenciamento Ambiental, constante na 
Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 28/02/2022
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°30650 JOSÉ MARIA FONTENELE MIRANDA E ANTONIA GONÇALVES CARVALHO
N°30651 MARCIANO DA COSTA AVELINO E MARIA REGIRLANE ALMEIDA DA SILVA

25 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:
339116 - Rogério Porto de Carvalho e Amanda Maria Rebouças Frota;         
339117 - Luis Leandro Braúna de Matos e Silvia Maria de Souza Rodrigues;
339118 - José Oliveira Mota e Tarciana Silva Santos;
339119 - José Campos Có e Regina Elane Monteiro Vieira;              
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, 25 de Fevereiro de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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° 27385 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO HEBERT MONTE ABREU e TAMISE ELLEN DA CUNHA HOLANDA;
Edital n° 27386 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTÔNIO OLÍMPIO PARREIRA FILHO e ANTONIA DE SOUSA SILVA;
Edital n° 27387 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GERMANO MACEDO DE CASTRO LIMA e PAULA SILVA MARQUES;
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, 25/02/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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° 41346 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RONALD DA SILVA SABINO e MARCELA SANTOS ALVES;
Edital n° 41347 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO EDSON SILVA DE OLIVEIRA e ERICA RODRIGUES MAGALHAES;
Edital n° 41348 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO WANDEROSN MACHADO DE ARAUJO e THAYNAR SOARES DE SOUZA;
Edital n° 41353 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS ANTONIO DA SILVA CORDEIRO e ANA CLEIDE ALVES DE OLIVEIRA;
Edital n° 41349 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBERTO CRISTIANO OLIVEIRA COSTA e EDINEIDE GOMES VIANA;
Edital n° 41350 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL ALVES CORDEIRO e GRACYELLE MARIA DE SOUSA LOPES;
Edital n° 41352 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIRCEU VIEIRA DE CASTRO e REGINA CELIA DE PAULA;
Edital n° 41351 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS e MIKAELE DE OLIVEIRA DANTAS;
Edital n° 41355 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO RUMANO LOPES e KATIANE CAVALCANTE LIMA;
Edital n° 41354 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANILO DIOGO SILVA ARRAIS e LUCIANA DE SOUZA TONIOLLI;
Edital n° 41356 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FABIANO MARINHO DA SILVA e LIDIA MARIA ALBUQUERQUE DA SILVA;
Edital n° 41345 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ALEXSANDRO BENTO DA COSTA e ELIANE SILVA DE SOUSA.
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, 25 de fevereiro de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75544 - OTHON ABRAÃO SILVEIRA FONTENELE e VANESSA DE SOUSA PI-
NHEIRO; Edital n° 75545 - BRUNO SÁVIO CUNHA DA ROCHA e ANTONIA BRUNA 
MONTEIRO PACHECO; Edital n° 75546 - FRANCISCO LINDEMBERG MARTINS LOPES 
e MARIA APARECIDA DE GOIS; Edital n° 75547 - ALEXANDRE FONTENELE MORAES 
FILHO e NAYANA BRENDA MACEDO CORREIA SILVA; Edital n° 75548 - JOÃO VYCTTOR 
FREIRE BARROS e DÉBORAH PINHEIRO PINTO; Edital n° 75549 - JOSÉ LEANDRO DE 
ARAÚJO FARIAS e ANITA PERES MELO DO AMARAL; Edital n° 75550 - FRANCISCO 
EDUARDO ARAGÃO MELO e JOSILENE LEANDRO HERMINIO; Edital n° 75551 - ALEX 
PABLO SILVA e CINTIA CRISTINA MENDES DE SOUSA; Edital n° 75552 - BEATRIZ 
HELENA DA SILVA e ANTONIA DANIELA LOURENÇO VIEIRA; Edital n° 75553 - FRAN-
CISCO RAFAEL PEREIRA OLIVEIRA e MARIA RAQUEL SILVA DO NASCIMENTO; Edital n° 
75554 - DANILO WESLLE VIANA DOS SANTOS e SUELANE VIEIRA DA SILVA; Edital n° 
75555 - FRANCISCO JOCILDO ALVES DA SILVA e ANNIELLY MANÇO DA SILVA; Edital 
n° 75556 - JOSÉ DE ASSIS FILGUEIRA JUNIOR e VANISSE BARROS MENDES; Edital 
n° 75557 - ISAAC NATAN BARBOSA DA SILVA e LOURDES HELLEN GONÇALVES DE OLI-
VEIRA; Edital n° 75558 - JOSÉ JURANDI ALVES FILHO e INARA FERREIRA CANDIDO;
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, 26/02/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

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° 18171 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO VICTOR SANTIAGO MONTEIRO e JEZRAELE SILVA DE SOUSA;
Edital n° 18172 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEFFERSON DA SILVA JACINTO e ZÉLIA ALVES DOS SANTOS;
Edital n° 18173 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEAN JACQUES MORAES OUTEIRAL FILHO e LETICIA BRAGA CAVALCANTE;
Edital n° 18174 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMERSON RODRIGUES MIRANDA e MARIA REJANE DE CASTRO SILVA;
Edital n° 18175 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ESDRAS DA SILVA DE SOUSA e MONALISA DE OLIVEIRA SILVA;
Edital n° 18176 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RONALTH MONTEIRO MARQUES e MARIA SAMARA FREITAS;
Edital n° 18177 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO MARCIANO PEREIRA DE SOUZA e MICHELE SOUSA LIMA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 26/02/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente
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GERAL
Premiação. A Prefeitura de Fortaleza foi premiada pela Certificação de Selo Município 
Verde, oferecido pela SEMA. O reconhecimento se refere às iniciativas municipais 
voltadas à conservação dos recursos naturais, em equilíbrio com o espaço urbano.

A cidade de Fortaleza con-
ta com um serviço de acolhi-
mento preferencial e provisó-
rio para a garantia do direito 
constitucional à convivência 
familiar e comunitária para 
as crianças e adolescentes 
que estão afastadas da con-
vivência familiar por medida 
protetiva judicial. “É um ser-
viço que proporciona, de fato, 
um cuidado individualizado, 
oferece condições favoráveis 
para o seu desenvolvimento, 
através de um ambiente sau-
dável, seguro e afetivo ofere-
cido pelas famílias acolhedo-
ras”, explica Juliana Leonisia, 
coordenadora do serviço.

De acordo com ela, a ação 
é proporcionada durante o 
tempo necessário para que 
seja possível o retorno à fa-
mília, ou, o encaminhamen-
to para a adoção. “O objetivo 
prioritário deve ser o retorno 
da criança ou do adolescente 
à família de origem”, explica. 
Atualmente, a cidade de For-
taleza conta com 16 famílias 
acolhedoras, porém a meta da 
Prefeitura e da Secretaria dos 
Direitos Humanos e Desen-
volvimento Social (SDHDS) é 
alcançar o número 30.

A seleção das crianças é 
feita após análise e consta-
tação da existência de uma 
medida  protetiva judicial 
de acolhimento institucional 
que impeça o retorno ime-
diato à convivência com as 
respectivas famílias. “Ao re-

ceber o pedido de inclusão 
no serviço de Família Aco-
lhedora, a equipe selecionará 
uma família dentre as previa-
mente cadastradas e capaci-
tadas, que possa receber em 
sua residência, para cuidar, 

dar afeto e zelar pela crian-
ça ou adolescente”, pontua a 
coordenadora.

Já as famílias, são selecio-
nadas após inscrição com 
um formulário no site da 
Prefeitura ou contato com a 

SDHDS. Desse modo, os inte-
ressados participarão de uma 
capacitação e serão acompa-
nhados por uma equipe téc-
nica. “Para fazer parte desse 
serviço não se pode ter in-
tenção de adoção. Também é 

necessária a concordância de 
todos os membros da família 
pelo acolhimento familiar; 
residir em Fortaleza há pelo 
menos um ano; não estar res-
pondendo a processo judicial 
e ter idade igual ou superior 

21 anos”, explica Leonisia.
Além disso, é fundamental 

ter disponibilidade de tempo 
para participar da capacita-
ção, da formação continuada 
e do acompanhamento téc-
nico familiar com a equipe 
multiprofissional. Não há 
restrição quanto ao sexo e o 
estado civil. Para mais infor-
mações pode-se contatar o 
serviço pelos números (85) 
98902-8374 e (85) 3105-3449 
ou pelo email familia.acolhe-
dora@fortaleza.ce.gov.br

Juliana Leonisia considera 
essencial a existência de uma 
ação como esta, por isso, esti-
mula o cadastro de novas fa-
mílias. “Precisamos da mobi-
lização de mais famílias para 
se cadastrarem e se tornarem 
aptas para acolher nossas 
crianças e adolescentes que 
estão nos abrigos e propor-
cionar a elas a experiência de 
viver numa família”, afirma a 
coordenadora do serviço.

Também é válido ressaltar 
que o “Família acolhedora” 
se diferencia do processo de 
adoção por ser uma modali-
dade de acolhimento familiar 
provisória. “Quando o retor-
no à família de origem não 
se mostra possível, a criança 
é encaminhada para adoção”, 
pontua Leonisia.

Por Yasmim Rodrigues

“Família acolhedora” proporciona convivência 
familiar para as crianças na capital cearense

Fortaleza conta com 16 famílias participantes, porém a meta do serviço é chegar a 30

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Um pouco de muita gente

Margarida Borges, Raquel, 
Nestor e Ângela, estiveram 
em Parajuru.

Karina Sampaio já entre 
nós após alguns dias em 
Parnaíba.

Fernanda Aguiar resolveu 
ir com as irmãs para alguns 
dias na Europa.

Elaine de Castro pas-
sando alguns dias na casa 
da irmã Anita de Castro e 
Edilson.

No Porto das Dunas, Steli-
nha e Marcos com os filhos.

Marilsa Pessoa vai assi-
nar o bolo de aniversário de 
Estela Frota.

No início do mês, Célia 
Leite com as filhas Raquel e 
Paula chegam da Europa.

Henrique Justa foi curtir 
Carnaval, em Recife, que 
ele adora.

Circularam na reunião do grupo Acad, 
no Ideal Clube, a presidente Vera Tigre, 
Rosa Vidal, Moema Guilhon, entre outras.

No Del Paseo, Elzenir Fernandes coman-
dou um grupo de amigas na hora do almoço.

Fanda Bastos com a família, esteve em 
Paracuru.

Miriam Almada com a família e algumas 
amigas, no Cumbuco.

Sarita Ary curtiu alguns dias com a 
família na Praia do Cumbuco.

Romeu Prado sempre em casa durante a 
pandemia.

Na Prainha, curtindo a temporada de 
Carnaval, Renato Barroso.

A bonita Sofia Guilhon passou alguns dias 
na Alemanha. Ela, neta da querida Moema 
Guilhon.

Perpetua Pinto preferiu ficar em casa na 
presente temporada.

Kaia Catunda com amigas estiveram na 
praia de Canoa Quebrada.

Empresário Colombo Cialdini figura en-
tre os 100 personalidades cearenses presen-
tes no livro do poeta, escritor e jornalista 
Sabino Henrique, lançado na última terça.

Agraciado com a Medalha Boticário 
Ferreira e Cidadão Honorário de Fortaleza, 
Colombo é natural de Sobral, mas fez e faz 
história na capital cearense.m, se destacando 
especialmente na área de turismo e eventos.

Sandra Portela Pontes, esposa do Dr. 
Cesar Pontes, reuniu turma só de lulus no 
Regina Diogenes, para uma comemoração 
bastante prestigiada e cheia de afetos. Ge-
raldina Bizerra foi abraçar.

Marcos Tito troca experiências com grandes mentores de executivos do País. O administrador Marcos 
Tito, mentor de executivos e fundador do Instituto Marcos Tito (IMT), se reuniu com grandes líderes empre-
sariais em São Paulo. Na ocasião, Tito participou da 9ª edição do Sales Clube, maior ecossistema de vendas 
do Brasil. “Aprender, refinar o que sabemos e ampliar nossas perspectivas de negócios foram algumas das 
experiências incríveis que vivenciei. Ter contato com grandes líderes é algo extremamente gratificante”, explica 
Marcos Tito. O fundador do IMT teve contato direto com Thiago Concer (palestrante de vendas mais contratado 
do Brasil), Leonardo Castelo (CEO da Franchising Exponencial) e Fábio Oliveira (CEO da SalesFarm).

Projeto que atende crianças e adolescentes afastados dos pais biológicos por medidas protetivas tem hoje 16 famílias cadastradas

Catherine, filha de Carlos Alberto Pereira e Alexsandra Marques 
e neta amada de Geraldo e Geraldina Bezerra, mais feliz porque 
terminou Direito na IBMEC e passou na OAB, para grande ale-
gria de toda a família, que tem tradição no Direito
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Um jantar na intimidade 
da família, Vera e Ricardo 

Rocha receberam para 
o aniversário do jovem 
dentista Ricardo Barros 

Leal Rocha.  
Pelo zap a bonita fisiotera-
peuta Fabíola Dias Freire se 

justifica: “não desapareci são 
alguns projetos que estou 
executando”. Tá explicado.   
Foi na bucólica Itapajé o 

final de semana de Thyago 
Andrade com os amigos 

Jota e Morgana. 
Que mares bravios e vio-

lentos levaram Andressinha 
Fraga? Nunca mais se ouviu 

falar nela.  
Cinthia Rachel e Mário 
César Nogueira Filho 

recebem a lista afetiva 
nesta segunda para o 

terceiro aninho do filho 
Noah Bibiano Nogueira. 

Hoje também aniversaria 
o jovem Luan de Brito. 

Parabéns a ambos.
Pelo segundo ano seguido, 
a celebração da maior festa 

popular do país não acontece 
do jeito que os brasileiros 

gostariam e estão acostuma-
dos. A folia sempre tem uma 
Rainha e, neste ano, apesar 
de todas as mudanças, não 

poderia ser diferente.
Convidada por Brahma, Al-
cione, a Rainha do Samba, 

dá voz ao hino “O Show 
tem que continuar”, para 
inspirar as pessoas a não 

deixarem o espírito da fes-
ta de lado e viverem toda a 
paixão pela folia dentro de 
suas rotinas. E tudo isso 

com a companhia especial 
de quem tem o samba em 
suas veias e faz parte da 
nova geração, Arlindinho.

Curtinhas

Desembargador Zezé Câmara comemorou o aniversário na 
sexta-feira ao lado da família, aqui representada pela esposa 
Jovita e o caçula Cristiano José

Dr. Carlos Juaçaba participará do 22° simpósio internacional de 
cirurgia plástica,  em março, em São Paulo


