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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex I Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.624/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 26.165 5.035
Caixa e equivalentes de caixa 5.393 34
Contas a receber 5.179 6
Impostos a recuperar 14 5
Despesas antecipadas 345 89
Instrumentos financeiros derivativos - 724
Mútuos a receber 15.029 4.108
Outros 205 69
Não circulante 128.029 45.173
Depósitos restituíveis e valores vinculados 938 -
Imobilizado 126.644 45.173
Arrendamento 447 -
Total do ativo 154.194 50.208

Passivo 2021 2020
Circulante 4.543 13.071
Contas a pagar 1.340 12.945
Empréstimos e financiamentos 2.316 -
Impostos e contribuições a recolher 438 53
Dividendos a pagar 339 73
Arrendamento 110 -
Não circulante 50.214 -
Empréstimos e financiamentos 48.085 -
Arrendamento 337 -
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 99.437 37.137
Capital social 99.156 36.905
Reservas de lucros 281 232
Total do passivo e do patrimônio líquido 154.194 50.208

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.076 -
Custo de geração de energia (4.591) -
Lucro bruto 4.485 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (74) -
Outras despesas operacionais (45) (54)

(119) (54)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 4.366 (54)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 218 750
Despesas financeiras (3.853) -

(3.635) 750
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 731 696
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (383) (6)

(383) (6)
Lucro líquido do exercício 348 690

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 348 690
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 348 690

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reservas de lucros

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reserva 
legal

Retenção 
de lucros

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados

Total 
patrimônio 

líquido

Recursos desti-
nados a aumento 

de capital

Total 
patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (385) 615 - 615
Aumento de capital social 52.814 (52.814) - - - - - -
Integralização do capital social - 35.905 - - - 35.905 - 35.905
Lucro líquido do exercício - - - - 690 690 - 690
Constituição de reserva legal - - 15 - (15) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (73) (73) - (73)
Constituição de reserva de lucros - - - 217 (217) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 53.814 (16.909) 15 217 - 37.137 - 37.137
Redução de capital social (5.956) - - - - (5.956) - (5.956)
Aumento de capital social 8.734 - - - - 8.734 - 8.734
Integralização do capital social - 16.909 - - - 16.909 - 16.909
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - 42.564 42.564
Aumento de capital via capitalização do AFAC 42.564 - - - - 42.564 (42.564) -
Lucro líquido do exercício - - - 348 348 - 348
Constituição de reserva legal - - 17 - (17) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (83) (83) - (83)
Dividendos complementares - - - (216) - (216) - (216)
Constituição de reserva de lucros - - - 248 (248) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 99.156 - 32 249 - 99.437 - 99.437

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 348 690
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de imobilizado 1.309 -
Depreciação de arrendamento 26 -
Encargos financeiros, líquidos 2.667 -
Juros sobre arrendamento 8 -
Atualização de provisão para desmobilização 40
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 724 (724)
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.173) (6)
Impostos a recuperar (9) (5)
Despesas antecipadas (256) (89)

2021 2020
Outros (108) 74
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (11.605) 11.171
Impostos e contribuições a recolher 386 53
Outras contas a pagar - (5)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (11.643) 11.159
Fluxo de caixa das atividades de investimento
   Depósitos restituíveis e valores vinculados (938) -
Recebimento de principal de partes relacionadas 20.510 52
Liberação de recursos para partes relacionadas (31.431) -
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (79.960) (43.399)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (91.819) (43.347)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos (33) -

2021 2020
Pagamento de empréstimo – juros (2.161) -
Ingresso de empréstimos e financiamentos 48.798 -
Pagamento de arrendamento (34) -
Aumento de capital 68.207 32.220
Redução de capital (5.956) -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 108.821 32.220
Aumento líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa 5.359 32
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 34 2
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 5.393 34
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa 5.359 32
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 99 2
Valores pagos de CS: 68 1
Adição de imobilizado sem efeito caixa: 2.820 1.774

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex III Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.591/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 15.851 13.778
Caixa e equivalentes de caixa 2.509 12.954
Contas a receber 5.064 -
Impostos a recuperar 3 5
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 726
Mútuos a receber 7.955 -
Outros 1 4
Não circulante 123.355 66.800
Depósitos restituíveis e valores vinculados 976 195
Imobilizado 122.379 66.605
Total do ativo 139.206 80.578

Passivo 2021 2020
Circulante 6.132 23.890
Contas a pagar 2.724 23.601
Empréstimos e financiamentos 2.378 174
Impostos e contribuições a recolher 250 41
Dividendos a pagar 780 74
Não circulante 50.747 9.500
Empréstimos e financiamentos 48.957 9.500
Provisão para desmobilização 1.790 -
Patrimônio líquido 82.327 47.188
Capital social 80.433 46.949
Reservas de lucros 1.894 239
Total do passivo e do patrimônio líquido 139.206 80.578

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reservas de lucros Lucros (preju-
ízos) acumu- 

lados

Total 
patrimônio 

líquido

Recursos desti-
nados a aumento 

de capital

Total 
patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641 - 641
Aumento de capital social 68.041 (68.041) - - - - - -
Integralização do capital social - 45.949 - - - 45.949 - 45.949
Lucro líquido do exercício - - - - 672 672 - 672
Constituição de reserva legal - - 16 - (16) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (74) (74) - (74)
Constituição de reserva de lucros - - - 223 (223) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 69.041 (22.092) 16 223 - 47.188 - 47.188
Aumento de capital social 8.734 - - - - 8.734 - 8.734
Redução de capital social (5.957) - - - - (5.957) - (5.957)
Integralização do capital social - 22.092 - - - 22.092 - 22.092
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - 8.615 8.615
Aumento de capital via capitalização do AFAC 8.615 - - - - 8.615 (8.615) -
Lucro líquido do exercício - - - - 2.463 2.463 - 2.463
Constituição de reserva legal - - 123 - (123) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (585) (585) - (585)
Dividendos complementares - - - (223) - (223) - (223)
Constituição de reserva de lucros - - - 1.755 (1.755) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 80.433 - 139 1.755 - 82.327 - 82.327

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.463 672
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de ativo imobilizado 1.281 -
Encargos financeiros, líquidos 2.880 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros 726 (726)
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.064) -
Impostos a recuperar 2 (5)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 3 138
Aumento (redução) nos passivos operacionais

2021 2020
Contas a pagar (20.877) 22.803
Impostos e contribuições a recolher 209 41
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (18.607) 22.834
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (781) (195)
Liberação de recursos para partes relacionadas (13.394) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 5.439 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (53.904) (65.633)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (62.640) (65.341)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 40.183 9.500
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (2.763) -
Aumento de capital 39.441 45.949

2021 2020
Redução de capital (5.957) -
Dividendos pagos (102) -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 70.802 55.449
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente 
de caixa (10.445) 12.942

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 12.954 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 2.509 12.954
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (10.445) 12.942
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 82 -
Valores pagos de CS: 63 -
Adição de imobilizado sem efeito caixa 3.151 972

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 8.829 -
Custo de geração de energia (2.299) -
Lucro bruto 6.530 -
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (68) -
Outras despesas operacionais (37) (75)

(105) (75)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 6.425 (75)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 137 754
Despesas financeiras (3.755) -

(3.618) 754
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 2.807 679
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (344) (7)

(344) (7)
Lucro líquido do exercício 2.463 672

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 2.463 672
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 2.463 672

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70



POLÍTICA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex IV Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.615/0001-65

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 22.372 1.336
Caixa e equivalentes de caixa 2.981 519
Contas a receber 5.222 -
Impostos a recuperar 4 3
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 722
Mútuos a receber 13.845 -
Outros 1 3
Não circulante 124.768 42.565
Depósitos restituíveis e valores vinculados 961 124
Imobilizado 123.807 42.441
Total do ativo 147.140 43.901

Passivo 2021 2020
Circulante 8.023 11.911
Contas a pagar 4.688 11.696
Empréstimos e financiamentos 2.374 109
Impostos e contribuições a recolher 265 35
Dividendos a pagar 696 71
Não circulante 50.723 6.400
Empréstimos e financiamentos 48.931 6.400
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 88.394 25.590
Capital social 85.860 25.363
Reservas de lucros 2.534 227
Total do passivo e do patrimônio líquido 147.140 43.901

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Reservas de Lucros
Lucros (Prejuízos) 

acumulados

Total 
patrimônio 

líquido

Recursos destina-
dos a aumento de 

capital

Total 
patrimônio 

líquido
Capital a 

integralizar
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641 - 641
Aumento de capital social 52.814 (52.814) - - - - - -
Integralização do capital social - 24.363 - - - 24.363 - 24.363
Lucro líquido do exercício - - - - 657 657 - 657
Constituição de reserva legal - - 15 - (15) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (71) (71) - (71)
Constituição de reserva de lucros - - - 212 (212) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 53.814 (28.451) 15 212 - 25.590 - 25.590
Aumento de capital social 8.735 - - - - 8.735 - 8.735
Redução de capital social (5.957) - - - - (5.957) - (5.957)
Integralização do capital social - 28.451 - - - 28.451 - 28.451
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - 29.268 29.268
Aumento de capital via capitalização do AFAC 29.268 - - - - 29.268 (29.268) -
Dividendo minimo de 2020 mantido em reserva - - - 71 - 71 - 71
Lucro líquido do exercício - - - - 2.932 2.932 - 2.932
Constituição de reserva legal - - 145 - (145) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (696) (696) - (696)
Constituição de reserva de lucros - - - 2.091 (2.091) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 85.860 - 160 2.374 - 88.394 - 88.394

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.932 657
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de imobilizado 1.296 -
Encargos financeiros, líquidos 2.779 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 722 (722)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.222) -
Impostos a recuperar (1) (3)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 2 139

2021 2020
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (7.158) 10.898
Impostos e contribuições a recolher 230 35
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (4.560) 10.915
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (837) (124)
Liberação de recursos para partes relacionadas (13.965) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 300 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (79.602) (41.534)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (94.104) (41.171)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 43.257 6.400
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (2.628) -

2021 2020
Redução de capital (5.957) -
Aumento de capital 66.454 24.363
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 101.126 30.763
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de 
caixa e equivalente de caixa 2.462 507

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 519 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 2.981 519
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa 2.462 507
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 81 -
Valores pagos de CS: 62 -
Adição de imobilizado sem efeito caixa 3.060 907

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.322 -
Custo de geração de energia (2.281) -
Lucro bruto 7.041 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (72) -
Outras despesas operacionais (39) (75)

(111) (75)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 6.930 (75)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 145 735
Despesas financeiras (3.779) -

(3.634) 735
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 3.296 660
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (364) (3)

(364) (3)
Lucro líquido do exercício 2.932 657

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 2.932 657
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 2.932 657

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex IX Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.568/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 22.341 20.808
Caixa e equivalentes de caixa 3.129 20.012
Contas a receber 5.231 -
Impostos a recuperar 1 6
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 698
Mútuos a receber 13.660 -
Outros 1 3
Não circulante 126.965 97.851
Depósitos restituíveis e valores vinculados 1.025 491
Imobilizado 122.919 94.339
Depósitos judiciais 3.021 3.021
Total do ativo 149.306 118.659

Passivo 2021 2020
Circulante 8.944 12.016
Contas a pagar 5.666 11.484
Empréstimos e financiamentos 2.376 433
Impostos e contribuições a recolher 243 24
Dividendos a pagar 659 75
Não circulante 50.749 23.000
Empréstimos e financiamentos 48.957 23.000
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 89.613 83.643
Capital social 87.181 83.402
Reservas de lucros 2.432 241
Total do passivo e do patrimônio líquido 149.306 118.659

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reservas de lucros Lucros (prejuízos) 
acumulados

Total patrimô-
nio líquidoReserva legal Retenção de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641
Aumento de capital social 83.402 (83.402) - - - -
Integralização do capital social - 82.402 - - - 82.402
Lucro líquido do exercício - - - - 675 675
Constituição de reserva legal - - 16 - (16) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (75) (75)
Constituição de reserva de lucros - - - 225 (225) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 84.402 (1.000) 16 225 - 83.643
Aumento de capital social 8.735 - - - - 8.735
Redução de capital social (5.956) - - - - (5.956)
Integralização do capital social - 1.000 - - - 1.000
Dividendo minimo 2020 mantido em reserva - - - 75 - 75
Lucro líquido do exercício - - - - 2.775 2.775
Constituição de reserva legal - - 139 - (139) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (659) (659)
Constituição de reserva de lucros - - - 1.977 (1.977) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 87.181 - 155 2.277 - 89.613

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.775 675
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de imobilizado 1.294 -
Encargos financeiros, líquidos 2.722 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 698 (698)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.231) -
Impostos a recuperar 5 (6)
Depósitos judiciais - (3.021)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 2 139

2021 2020
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (5.620) 10.686
Impostos e contribuições a recolher 219 24
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais (3.326) 7.710

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (534) (491)
Liberação de recursos para partes relacionadas (20.068) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 6.408 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (26.232) (93.108)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (40.426) (93.112)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 26.683 23.000
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (3.593) -

2021 2020
Redução de capital (5.956) -
Aumento de capital 9.735 82.402
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 26.689 105.402
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente 
de caixa (16.883) 20.000

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 20.012 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 3.129 20.012
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (16.883) 20.000
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 66 1
Valores pagos de CS: 62 1
Adição de imobilizado sem efeito caixa 3.642 1.231

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.220 -
Custo de geração de energia (2.311) -
Lucro bruto 6.909 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (72) -
Outras despesas operacionais (38) (75)

(110) (75)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado 
financeiro e dos impostos 6.799 (75)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 123 768
Despesas financeiras (3.799) -

(3.676) 768
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 3.123 693
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (348) (18)

(348) (18)
Lucro líquido do exercício 2.775 675

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 2.775 675
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 2.775 675

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70



Tomaram posse na manhã 
de ontem (31) os novos mi-
nistros do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro, duran-
te cerimônia no Palácio do 
Planalto. Os decretos com 
as exonerações a pedido dos 
ministros foram publicados 
mais cedo no Diário Oficial 
da União (DOU). A saída 
abre aos que deixaram as 
funções a possibilidade de se 
candidatarem a cargos pú-
blicos nas próximas eleições.

Durante a cerimônia em 
que foram assinados os atos 
de posse dos novos minis-
tros, Bolsonaro agradeceu 
aos que deixaram os cargos e 
desejou boa sorte aos novos 
ocupantes da Esplanada.

“Até perguntei: vocês têm 
certeza dessa decisão de as-
sumir? Porque não é fácil, 
serão olhados com lupa”, 
disse Bolsonaro que infor-
mou já ter se reunido com os 
novos ministros há dois dias.

Quem é quem
No Ministério da Ciên-

cia, Tecnologia e Inovações, 
o ministro Marcos César 
Pontes passou o cargo para 
Paulo César Rezende Al-
vim. Ao prestar contas da 
sua atuação frente à pasta, 
Pontes destacou como uma 
das realizações a produção 
nacional de vacinas contra 
doenças como a covid-19, a 
febre-amarela, dengue e chi-
cungunya.

“A partir desse ano, o Bra-
sil passa a ser independente 
desde o conceito até a pro-
dução de vacinas nacionais, 
não só para a covid, mas 
também para as próximas 
pandemias e para doenças 
negligenciadas como febre-
-amarela, dengue e chikun-
gunya”, disse.

Já Rogério Marinho dei-

xou o Ministério do Desen-
volvimento Regional, pasta 
que terá à frente Daniel de 
Oliveira Duarte Ferreira. O 
Ministério do Turismo será 
comandado por Carlos Al-
berto Gomes de Brito, que 
substitui Gilson Machado.

O Ministério da Cidada-
nia ficará a cargo de Ronal-
do Vieira Bento, que assu-
me o cargo no lugar de João 
Roma. Damares Alves deixa 
o Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos, que será comandado 
agora por Cristiane Rodri-
gues Britto. No Ministério 
do Trabalho e Previdência, 
Onyx Lorenzoni foi substi-
tuído por José Carlos Olivei-
ra.

Já no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento, a ministra Tereza 
Cristina dá lugar a Marcos 
Montes Cordeiro. Ao discur-
sar, a ex-ministra lembrou 
que a pandemia do novo 

coronavírus (covid-19) ge-
rou um desafio para o agro-
negócio brasileiro, que teve 
de se adaptar para manter a 
produção. “O agronegócio 
foi colocado à prova. Ele se 
adaptou, criou protocolos 
para permitir a manutenção 
dos serviços, a produção, a 
comercialização dos produ-
tos e ciente da importância 
do abastecimento. Esse go-
verno protegeu essa ativida-
de”, disse.

No Ministério da Infraes-
trutura, sai Tarcísio Gomes 
de Freitas e entra em seu 
lugar Marcelo Sampaio. Ao 
se despedir, Tarcísio disse 
que com as ações da pasta, a 
matriz de transporte no país 
será mais equilibrada no fu-
turo, com menor custo do 
frete de mercadorias.

“A gente vai ter, no futu-
ro, uma matriz de transpor-
tes muito mais equilibrada, 
com a participação mui-
to maior da navegação de 

interior, da navegação de 
cabotagem, do transporte 
ferroviário, que vai dobrar a 
participação, teremos uma 
oferta de transporte muito 
maior”, discursou.

Quem também se despe-
diu do cargo foi a ministra 
da Secretaria de Governo, 
Flávia Arruda, que dá lugar 
a Célio Faria Júnior. A ex-
-ministra volta a ocupar sua 
vaga como deputada federal.

Ao se despedir da pasta, 
Flávia Arruda agradeceu aos 
líderes partidários da base 
aliada, os líderes do governo 
e os presidentes da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), e do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), 
“sem os quais teria sido im-
possível a aprovação de ma-
térias importantes e polêmi-
cas que foram fundamentais 
para ajudar o Brasil a atraves-
sar esses tempos de turbulên-
cia”, disse. (todas as matérias 
são da Agência Brasil)
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Crédito rural. Para amenizar as perdas que agricultores familiares sofreram na safra 
2021/2022 devido à seca, o governo federal editou uma medida provisória destinando R$ 1,2 
bilhão em crédito rural para Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.NACIONAL

Quem tem que cuidar disso é o governo federal, 
não ONGs

Senador Luiz do Carmo lembra que ongs já exploram ri-
quezas naturais e minerais

A ameaça de desistência de João Do-
ria foi uma cartada política certeira 
com o significado de “pedala” no 
presidente do PSDB, Bruno Araújo, 

que em entrevistas praticamente descartava o 
ex-governador na disputa pela presidência da 
República. Chegou a dizer que Doria não era 
candidato do PSDB e sim o indicado por um 
“pacto de partidos”. Assustado com a ameaça, 
que implodiria a sigla, ele suplicou a Doria para 
reconsiderar. Doria exigiu provas do fim da 
conspiração contra sua candidatura.

Carta mantém projeto
Para provar isso, Araújo submeteu a Doria 

uma carta aberta a todo o PSDB garantindo-
-lhe a legenda e apoio à candidatura.

Respeito às prévias
O presidente do PSDB afirmou, no docu-

mento, o que vinha negando em sucessivas 
entrevistas: “as prévias serão respeitadas pelo 
partido”.

Esqueçam o que eu disse
Araújo disse na carta que “não há e nem 

haverá qualquer contestação do partido à le-
gitimidade da sua candidatura”. Era o que ele 
vinha fazendo.

Derrota reconhecida
Doria tinha outra condição: Eduardo 

Leite deveria reconhecer o resultado das 
prévias publicamente. No meio da tar-

de, o político gaúcho fez isso.
 

Armação golpista
Bruno Araújo se deixou incensar pela velha 

guarda tucana, também derrotada nas prévias, 
em atitude que Doria chamou de “golpista”.

Turma da rasteira
O grupo hostil a Doria, que se achava dono 

do PSDB, tem figurões como Tasso Jereissati 
(CE), José Aníbal (SP) e Aécio Neves (MG).

Senha da armação
A permanência de Leite no PSDB, após re-

núncia ao governo, foi a senha que assanhou 
Araújo e a turma que tentava dar uma rasteira 
em Doria.

Esporte nacional
A trairagem no PSDB, do qual participou 

o gaúcho Eduardo Leite contra a candidatura 
presidencial de João Doria, confirma a sábia 

Fim da conspiração fez Doria manter candidatura

O PODER SEM PUDOR

Em Novo Airão (AM), a turma se diverte 
contando mentiras de pescador. Certo dia, 
o prefeito Wilton Santos inaugurou a peleja, 
numa mesa de bar: “Uma vez eu matei um 
jacaré de quatro metros e meio...”. “Besteira. Eu 
já matei um de cinco metros”, tripudiou Deníl-

son, seu vice. Lourinho, pescador e conversador 
profissional, contou a lorota vencedora: “Pois eu 
conheço um jacaré de sete metros. Vou para o 
outro lado do rio, levo muitos peixes, empanturro 
o bicho, ele fica meio paradão, boto uma corda no 
seu pescoço e ele me leva para onde eu quiser”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Mentiras de pescador

Erro de Bruno Araújo foi
ignorar o próprio tamanho
O presidente nacional do PSDB, 
ex-deputado Bruno Araújo, 
cometeu o erro primário de se 
achar mais relevante que o can-
didato eleito pelos filiados, nas 
prévias, para disputar a campa-
nha presidencial. Como um no-
vato, passou a ignorar a figura 
de João Doria e a negociar com 
União Brasil e MDB um “pacto” 
que, em sua cabeça, começava 
pelo descarte do tucano ungi-
do, que o derrotou e a Eduardo 
Leite nas prévias.

sentença de Graciliano Ramos: “O esporte na-
cional não é o futebol, é a rasteira”.

Compromisso de honra
João Doria esteve decidido a desistir. Mas foi 

o amigo Orlando Morando, prefeito de São Ber-
nardo, exímio articulador, quem o fez ver que, na 
política, é preciso honrar a palavra. E Doria havia 
prometido entregar o governo de São Paulo ao 
vice, Rodrigo Garcia, e disputar a presidência.

Meta é o Planalto
Filiando-se ao União Brasil, o ex-juiz Sér-

gio Morou chegou pedindo licença para en-
trar. Divulgou nota afirmando que chegava ao 
partido para ser soldado. Lorota. Chegou para 
ser candidato a presidente mesmo. 

Além dos limites
O jurista Ives Gandra Martins deu breve 

aula de direito constitucional, durante entre-
vista ao canal BrandNews TV, para sustentar 
que o ministro Alexandre de Moraes tenta 
reescrever a Constituição e o Código Penal, 
criando o “flagrante perpétuo” para cercear 
direitos cidadãos.

1º de abril
A filiação ao PSDB do ex-presidente da 

Câmara Rodrigo Maia foi marcada para esta 
sexta-feira. Só por coincidência, foi expulso 
do Democratas para se tornar tucano no Dia 
da Mentira.

Fecha hoje
Esta sexta (1º) é o último dia da janela (de 

infidelidade) partidária, quando deputados 
federais, estaduais e distritais podem trocar 
de partido sem punição, como os detentores 
de cargos majoritários; senador etc.

PL à frente
O PL do presidente Bolsonaro já registrava 

69 deputados na bancada federal, até ontem, 
véspera do fim da janela. É a maior bancada 
da Câmara dos Deputados, com 16 parlamen-
tares a mais que o PT.

Abre o olho, TSE
Reportagem do Washington Post revelou 

que apostar em redes sociais para “defender a 
verdade e evitar fake news” em si é um risco. 
Segundo o jornal americano, o Facebook con-
tratou agência para difamar o TikTok.

Pensando bem...
...o que é uma tornozeleira em um plenário 

que já teve sessão com deputado algemado?

FOTO AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro agradeceu aos que deixaram os cargos e desejou boa sorte aos novos ocupantes da Esplanada

A Comissão de Educação 
do Senado debateu nesta 
quinta-feira (31) a criação 
de uma comissão parla-
mentar de inquérito (CPI) 
que apure as denúncias de 
tráfico de influência no 
Ministério da Educação 
(MEC). A discussão ocor-

reu após o não compare-
cimento do ex-ministro 
Milton Ribeiro, que já havia 
confirmado a presença na 
audiência. Segundo o presi-
dente da comissão, senador 
Marcelo Castro (MDB-PI), 
não houve justificativa para 
ausência do ex-ministro.

MEC: Comissão do Senado discute 
CPI para investigar denúnciasNovos ministros tomam 

posse no Palácio do Planalto
A saída dos titulares das pastas abre aos que deixaram as funções a 
possibilidade de se candidatarem a cargos públicos nas próximas eleições
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Juventude. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, disponibiliza 6.571 
vagas gratuitas para cursos e práticas esportivas na Rede Cuca. As matrículas para os cursos de formação 
começam nesta sexta-feira (1º) e para os esportes, na terça-feira (5), on-line, no Portal da Juventude.CIDADES

PSDB apresenta pré-candidatos à Assembleia Legis-
lativa. Isso mesmo. Dois deputados estaduais e dois su-
plentes estão entre os novos filiados tucanos. Na conta-
gem regressiva para o encerramento da janela partidária, 
o PSDB oficializou na quarta-feira (23), o ingresso de 
mais cinco pré-candidatos para impulsionar o proje-
to de uma chapa competitiva à Assembleia Legislativa 
nas eleições de outubro deste ano. O deputado estadual 
Gordim Araújo (Patriota) e os suplentes Diego Barre-
to (PTB) - no exercício do mandato - Ferreira Aragão 
(PDT) e George Lima (PV) tiveram suas fichas abona-
das pelo presidente do diretório estadual tucano, Luiz 
Pontes. Também confirmou entrada no ninho tucano o 
empresário Vianey Santiago, conhecido popularmente 
como Vianey do Vale, filho do cantor Toca do Vale.

Tucanos prontos para eleições

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 1º de abril de 2022  O ESTADO                     

Chiquinho Feitosa
Pontes ressaltou a atuação do senador Chiquinho 

Feitosa, candidato a deputado federal e que assume em 
abril o comando do PSDB, na formatação das chapas 
proporcionais. “Tenho uma enorme tranquilidade em 
transferir a presidência do PSDB para Chiquinho Feito-
sa porque sei que ele vai respeitar a sigla e compreen-
de sua importância para o projeto político sério que 
sempre defendemos”, ressaltou Luiz Pontes. Chiqui-
nho, que esteve ausente do evento em decorrência de 
outras agendas simultâneas, foi representado no Ato 
de Filiação pelo secretário da Regional 1, Antônio Ney, 
que reforçou o compromisso de aliança com todos os 
pré-candidatos. A meta é eleger até quatro deputados 
estaduais. Em paralelo, também está sendo organizada 
a formação da chapa para a Câmara Federal.

De Pontes para Feitosa
Luiz Pontes explicou aos novos filiados que, em abril, 

vai encerrar seu quarto mandato à frente do PSDB, 
quando então irá convocar o diretório para a instalação 
da comissão provisória, sob o comando de Chiquinho 
Feitosa (Foto) Caberá ao novo dirigente tucano, reno-
var os diretórios municipais, com a composição de suas 
respectivas comissões provisórias.

Fecomércio
Entidade que congrega centenas de empresas na 

capital e interior, pela primeira vez, em 75 anos de 
sua fundação, apresenta duas chapas para as eleições 
confirmadas para o próximo dia cinco (5/04). Estão na 
disputa os atuais presidente e vice-presidente, respec-
tivamente, Luiz Gastão e Maurício Filizola. A entidade 
continuará em boas mãos, dizia ontem aos nossos es-
paços jornalísticos o empresário Honório Pinheiro, do 
Grupo Pinheiro Super mercado, "O Bom Vizinho", com 
lojas em todas as regiões do Ceará.

PTB renova
Depois de muitos anos sob o comando do líder 

Arnon Bezerra, que foi prefeito de Juazeiro do Norte, 
deputado estadual e federal e passado pelas mãos do 
deputado Delegado Cavalcante, indo para o PL (parti-
do) do presidente Jair Bolsonaro, o Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), passou o comando ao funcionário pú-
blico Euler Barbosa. O novo dirigente foi Secretário de 
Esportes do Estado, mas está ligado ao Capitão Wagner, 
que vai enfrentar nas urnas o candidato(a) do Abolição 
e dos Ferreira Gomes. Estamos atentos.

Novidades
Entre os nomes que irão compor a chapa do PSDB 

para deputado estadual constam novidades como o 
do jornalista Denísio Pinheiro, assessor de imprensa 
do senador Tasso Jereissati. Juntam-se a esse grupo, 
nomes considerados de peso eleitoral já filiados ao 
partido como o vereador Jorge Pinheiro, o suplente de 
vereador Joaquim Rocha e a secretária de Governo de 
Caucaia, Emilia Pessoa.  “Essa chapa ainda vai ganhar 
mais adesões até o prazo limite da janela partidária, 1º 
de abril. Estamos em busca de reforços e todos os que 
chegam são aprovados pelo grupo de pré-candidatos. 
O PSDB se mostra competitivo pela relação recíproca 
de confiança entre os que chegam com a direção do 
partido. Aqui, acordos são cumpridos e palavra dada é 
palavra honrada”, ressaltou Luiz Pontes, em discurso 
no comitê de imprensa da Assembleia Legislativa.

O Governo do Ceará lan-
çou, nessa quarta-feira (30), 
a segunda edição do livro 
“Mais Infância: de programa 
à política pública permanen-
te”. A publicação, divulga-
da no Palácio da Abolição, 
detalha a trajetória do Pro-
grama Mais Infância Ceará, 
desde o seu lançamento, em 
2015, e destaca resultados 
das ações desenvolvidas até 
o momento. De acordo com 
o Executivo estadual, não só 
o livro, mas o programa em 
si, buscam “implementar 
transformações na sociedade 
para acolher, incluir e assegu-
rar que as crianças cearenses 
brinquem, aprendam e se 
desenvolvam integralmente 
acompanhadas de suas famí-
lias e comunidades”.

Escritor do prefácio do livro, 
o governador Camilo Santana 
(PT) classificou o programa 
como uma política prioritária. 
“Investir na infância é investir 
no futuro do País e do Estado. 
A fase mais importante da vida 
das pessoas são os primeiros 
anos. Se essa criança não se 

alimenta bem, não é estimula-
da, não recebe amor nem cari-
nho e não brinca, a gente pode 
comprometer o futuro dessa 
criança. O Ceará, que já é um 
destaque na área da educa-
ção, tem essa política que é 
de Estado. Independente dos 
governos que vierem, essa 
é uma política continuada, 
meritocracia e planeja com 
focos, metas, indicadores e 
resultados”, enfatizou.

Criado em 2015, o progra-
ma lançou olhar especial e 
mais dedicado à primeira in-
fância no Ceará, englobando 
os 184 municípios do Estado. 
A iniciativa, segundo a gestão 
estadual, está fundamenta-
da em quatro pilares: tempo 
de nascer, tempo de crescer, 
tempo de aprender e tempo 
de brincar. Idealizadora do 
programa, a primeira-dama 
Onélia Santana destacou, 
durante a apresentação do li-
vro, a importância da política 
pública em prol das crianças 
e de seus familiares. “O que 
mudou na vida das pessoas 
é o que nos interessa. Agra-

deço a Deus por poder fazer 
com todo o meu carinho. É 
muita honra”, celebrou.

As ações do programa são 
executadas por meio da Se-
cretaria da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres 
e Direitos Humanos (SPS), 
em parceria com outras pas-
tas e municípios. Em 2019, o 
Mais Infância virou lei e, na 
sequência, foi transformado 
em política pública de Estado 
após aprovação na Assem-
bleia Legislativa do Ceará. 
Responsável pela assinatura 
do pósfácio da publicação, 
a vice-governadora Izolda 
Cela aponta as especificida-
des do Mais Infância Ceará. 
“O Programa acerta no foco 
pela importância que a pri-
meira infância tem. Ele acer-
ta no desenho intersetorial 
e interdisciplinar aberto às 
parcerias, inclusive acade-
mia. Acerta na proposição 
da agenda, conclui.

Resultados
Conforme dados divulga-

dos pelo Executivo estadual, 

por meio da SPS, 150 mil fa-
mílias em situação de vulne-
rabilidade social são benefi-
ciadas com a transferência de 
renda do Cartão Mais Infân-
cia. Já o Mais Nutrição distri-
buiu cerca de 2,3 mil tonela-
das de alimentos. Além disso, 
cerca de 147 mil crianças e 
36 mil gestantes receberam 
mais de 5,8 milhões de visi-
tas domiciliares no Ceará até 
março de 2022. Diante deste 
cenário, o Ceará foi destaque 
em 2020 no Prêmio Parenta-
lidade: boas práticas de visi-
tadores na pandemia. O Es-
tado conquistou 29 das 100 
melhores práticas de visitas 
domiciliares do Brasil.

Desde a criação do progra-
ma, 476 equipamentos foram 
entregues pelo Estado, por 
meio do programa, incluindo 
três Complexos Sociais Mais 
Infância. Ainda de acordo 
com levantamento da gestão 
cearense, o Mais Infância ca-
pacitou 65.390 profissionais, 
entre trabalhadores da saúde, 
educação e assistência em de-
senvolvimento infantil.

MAIS INFÂNCIA CEARÁ
Segundo livro do programa enfatiza
avanços no desenvolvimento infantil

A publicação detalha a trajetória do projeto, desde o lançamento, em 2015, 
além de destacar resultados das ações desenvolvidas no Estado até o momento

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex V Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.603/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 20.222 8.259
Caixa e equivalentes de caixa 784 7.456
Contas a receber 5.182 -
Impostos a recuperar 3 2
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 710
Mútuos a receber 13.933 -
Outros 1 2
Não circulante 126.633 98.193
Depósitos restituíveis e valores vinculados 965 207
Imobilizado 125.668 97.986
Total do Ativo 146.855 106.452

Passivo 2021 2020
Circulante 7.297 11.874
Contas a pagar 4.040 11.587
Empréstimos e financiamentos 2.375 180
Impostos e contribuições a recolher 234 38
Dividendos a pagar 648 69
Não circulante 50.749 10.700
Empréstimos e financiamentos 48.957 10.700
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 88.809 83.878
Capital social 86.434 83.655
Reservas de lucros 2.375 223
Total do passivo e do patrimônio líquido 146.855 106.452

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social
Capital a 

integralizar

Reservas de lucros
Lucros (prejuízos) 

acumulados
Total patrimônio 

líquidoReserva legal
Retenção de 

lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641
Aumento de capital social 89.000 (89.000) - - - -
Integralização do capital social - 82.655 - - - 82.655
Lucro líquido do exercício - - - - 651 651
Constituição de reserva legal - - 15 - (15) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (69) (69)
Constituição de reserva de lucros - - - 208 (208) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 90.000 (6.345) 15 208 - 83.878
Aumento de capital social 8.734 - - - - 8.734
Redução de capital social (12.300) - - - - (12.300)
Integralização do capital social - 6.345 - - - 6.345
Dividendo minimo 2020 mantido em reserva - - - 69 - 69
Lucro líquido do exercício - - - - 2.731 2.731
Constituição de reserva legal - - 137 - (137) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (648) (648)
Constituição de reserva de lucros - - - 1.946 (1.946) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 86.434 - 152 2.223 - 88.809

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.731 651
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de ativo imobilizado 1.316 -
Encargos financeiros, líquidos 2.710 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 710 (710)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.182) -
Impostos a recuperar (1) (2)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 1 140

2021 2020
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (7.418) 10.789
Impostos e contribuições a recolher 196 38
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais (5.127) 10.817

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (758) (207)
Liberação de recursos para partes relacionadas (14.400) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 467 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (25.780) (97.008)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (40.471) (96.728)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 38.982 10.700

2021 2020
Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros (2.835) -
Redução de capital (12.300) -
Aumento de capital 15.079 82.655
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 38.926 93.355
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equivalente 
de caixa (6.672) 7.444

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 7.456 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 784 7.456
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (6.672) 7.444
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 79 -
Valores pagos de CS: 62 -
Adição de imobilizado sem efeito caixa 1.752 978

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.143 -
Custo de geração de energia (2.334) -
Lucro bruto 6.809 -
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (72) -
Outras despesas operacionais (36) (76)

(108) (76)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 6.701 (76)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 112 732
Despesas financeiras (3.735) -

(3.623) 732
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 3.078 656
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (347) (5)

(347) (5)
Lucro líquido do exercício 2.731 651

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 2.731 651
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 2.731 651

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O
Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68

Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex VII Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.582/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 20.725 16.936
Caixa e equivalentes de caixa 3.023 16.123
Contas a receber 5.155 10
Impostos a recuperar 3 13
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 698
Mútuos a receber 12.224 -
Outros 1 3
Não circulante 126.915 98.238
Depósitos restituíveis e valores vinculados 993 424
Imobilizado 125.922 97.814
Total do ativo 147.640 115.174

Passivo 2021 2020
Circulante 9.772 11.999
Contas a pagar 6.508 11.481
Empréstimos e financiamentos 2.376 383
Impostos e contribuições a recolher 239 52
Dividendos a pagar 649 83
Não circulante 50.749 21.000
Empréstimos e financiamentos 48.957 21.000
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 87.119 82.175
Capital social 84.687 81.909
Reservas de lucros 2.432 266
Total do passivo e do patrimônio líquido 147.640 115.174

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reservas de Lucros (preju-
ízos) acumu- 

lados
Total patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Retenção de 

lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.010 - - - (359) 651
Aumento de capital social 92.772 (92.772) - - - -
Integralização do capital social - 80.899 - - - 80.899
Lucro líquido do exercício - - - - 708 708
Constituição de reserva legal - - 17 - (17) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (83) (83)
Constituição de reserva de lucros - - - 249 (249) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 93.782 (11.873) 17 249 - 82.175
Aumento de capital social 8.735 - - - - 8.735
Redução de capital social (17.830) - - - - (17.830)
Cancelamento de ações - 11.873 - - - 11.873
Dividendo minimo 2020 mantido em reserva - - - 83 - 83
Lucro líquido do exercício - - - - 2.732 2.732
Constituição de reserva legal - - 137 - (137) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (649) (649)
Constituição de reserva de lucros - - - 1.946 (1.946) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 84.687 - 154 2.278 - 87.119

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.732 708
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de imobilizado 1.325 -
Encargos financeiros, líquidos 2.736 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 698 (698)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.145) (10)
Impostos a recuperar 10 (13)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 2 139

2021 2020
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (4.945) 10.683
Impostos e contribuições a recolher 187 52
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais (2.590) 10.772

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (569) (424)
Liberação de recursos para partes relacionadas (12.306) (3.675)
Recebimento de principal - operação de mútuo 259 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (25.836) (96.633)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (38.452) (96.560)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 28.683 21.000

2021 2020
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (3.519) -
Redução de capital (5.957) -
Aumento de capital 8.735 80.899
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 27.942 101.899
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equivalente 
de caixa (13.100) 16.111

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 16.123 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 3.023 16.123
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (13.100) 16.111
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 61 4
Valores pagos de CS: 65 4
Adição de imobilizado sem efeito caixa 3.597 1.181

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.116 -
Custo de geração de energia (2.340) -
Lucro bruto 6.776 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (72) -
Outras despesas operacionais (38) (76)

(110) (76)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 6.666 (76)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 127 812
Despesas financeiras (3.711) -

(3.584) 812
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 3.082 736
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (350) (28)

(350) (28)
Lucro líquido do exercício 2.732 708

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 2.732 708
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 2.732 708

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O
Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68

Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70



O presidente da Ucrânia, 
Volodimir Zelenski, disse 
nesta quinta-feira (31) que 
se a Rússia tivesse sido puni-
da quando anexou a Crimeia 
em 2014, a guerra atual, que 
está em seu 36º dia, não teria 
acontecido. “Temos que cor-
rigir esses erros horríveis, 
e corrigi-los agora”, disse o 
ucraniano em um discurso 
ao Parlamento da Austrália.

Para Zelenski, a resposta 
que a comunidade interna-
cional dá agora à ofensiva de 
Moscou -que ele considera 
branda e insuficiente- pode 
ser determinante em pos-
síveis conflitos futuros. “Se 
não paramos a Rússia agora, 
se não responsabilizarmos a 
Rússia, alguns outros países 
do mundo que estão ansio-

sos por uma guerra seme-
lhante contra seus vizinhos 
decidirão que essas coisas 
também são possíveis para 
eles”, afirmou. “O destino da 
segurança global está decidi-
do agora.”

Embora não tenha men-
cionado nenhum país em es-
pecífico, a declaração pode 
ser interpretada como um 
alerta sobre a posição da 
China em relação a Taiwan. 
A tese ganha força a par-
tir de dois fatores: o fato de 
que Zelenski aposta no uso 
de referências históricas 
do passado e do presente 
dos países que o recebem e 
a postura recente dos seus 
interlocutores na ocasião. 
A Austrália tem vivido uma 
série de embates em várias 

frentes contra Pequim e vem 
expressando preocupações 
sobre a linguagem cada vez 
mais agressiva usada pelo 
regime de Xi Jinping contra 
a ilha que a China considera 
uma província rebelde.

Cinco semanas depois da 
invasão que destruiu cidades 
inteiras e criou um fluxo de 
refugiados que já ultrapassa 
a marca de 4 milhões, Ze-
lenski disse em pronuncia-
mento na Ucrânia que o país 
está se preparando para re-
ceber novos ataques da Rús-
sia na região leste, onde as 
forças de Moscou agora es-
tariam concentradas depois 
que sua ofensiva contra Kiev 
foi freada pela resistência 
ucraniana. Ele afirmou que o 
deslocamento de tropas rus-

sas para longe de Kiev e de 
Tchernihiv não pode ser lido 
como uma retirada, mas sim 
como uma “consequência 
do trabalho dos defensores” 
ucranianos.

O presidente, por óbvio, 
tenta ressaltar o papel da re-
sistência das tropas sob seu 
comando, mas sabe que a 
realidade é menos roman-
tizada. A missão do Kre-
mlin na Ucrânia agora se 
concentra em “libertar” a 
região do Donbass, no leste 
do país. Lá estão as provín-
cias de Lugansk e Donetsk, 
cujos líderes separatistas 
recebem apoio russo desde 
2014 e tiveram sua inde-
pendência reconhecida por 
Moscou três dias antes do 
início da guerra.
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INTERNACIONAL
Biden. O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira (31), sem citar evidências, 
que o russo Vladimir Putin está demitindo e prendendo conselheiros em meio às dificuldades de 
avanço das tropas do país na guerra na Ucrânia. “Ele parece estar se isolando”, disse Biden.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 1º de abril de 2022

O bispo brasileiro Hono-
rilton Gonçalves, ex-vice-
-presidente da TV Record 
no Brasil e líder espiritual da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus em Angola, foi conde-
nado no país africano a três 
anos de prisão, sob acusação 
de violência doméstica, 
por ter imposto a religiosos 
locais que fizessem vasecto-
mias.  O juiz Tutri Antônio, 
presidente da 4ª Secção dos 
Crimes Comuns, suspendeu 
a pena por dois anos, após 
recurso da ala angolana da 
Igreja Universal, que ques-
tiona a direção brasileira e 
considerou a pena branda. 
A Justiça angolana decidiu 
ainda que o bispo Honoril-
ton deve pagar indenização 
de 30 milhões de kwanzas 
(R$ 313 mil) ao religioso Al-
fredo Faustino, e 15 milhões 
de kwanzas (R$ 156 mil) a 
Jimy Inácio, que teriam sido 

vítimas de violência domés-
tica e pressão psicológica. A 
Universal foi procurada para 
comentar o resultado do 
julgamento e as acusações, 
mas ainda não se manifes-
tou. O texto será atualizado 
assim que responder. O 
espaço também está aberto 
para comentários do bispo 
Honorilton, que ainda não 
foi encontrado pela repor-
tagem. Outros três réus 
foram absolvidos: o brasi-
leiro Fernando Henriques 
Teixeira, pastor e executivo 
da TV Record África; e os 
angolanos Antonio Miguel 
Ferraz, bispo; e Belo Kifua 
Miguel, pastor.

As quatro pessoas da 
Universal haviam sido acu-
sadas também de lavagem 
de dinheiro e associação 
criminosa, mas a Justiça não 
considerou esses crimes na 
definição das penas.

Angola: Justiça condena 
bispo Honorilton da 
Universal a 3 anos de prisão

Zelenski: guerra decide 
futuro da segurança global
Presidente da Ucrânia disse que se a Rússia tivesse sido punida quando anexou 
a Crimeia em 2014, a guerra atual, que está em seu 36º dia, não teria acontecido

ARCO DO TRIUNFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI - ME - CNPJ: 25.007.309/0001-34
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI, para construção de duas casas geminadas, Rua Gravata, S/N, Lot LE VILLE 
Q-2889, LT-10, Centro, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

ARCO DO TRIUNFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI - ME - CNPJ: 25.007.309/0001-34
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI, para construção de duas casas geminadas, Rua Gravata, S/N, Lot LE VILLE 
Q-2889, LT-11, Centro, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

ARCO DO TRIUNFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI - ME - CNPJ: 25.007.309/0001-34
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI, para construção de duas casas geminadas, Rua Gravata, S/N, Lot LE VILLE 
Q-2889, LT-12, Centro, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

MGA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 23.873.036/0001-82
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI, para construção um galpão, ROD CE 040, S/N, km 22,Centro, Eusébio-
CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações para o 
licenciamento ambiental na AMMA.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Tomada de Preços 22.23.10/TP. A CPL da 
Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que a ABERTURA DA SESSÃO PARA 
ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS da Tomada de 
Preços 22.23.10/TP, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA 
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE, 
marcada para o dia 31 de março de 2022, às 09h00min, FICA ADIADA, com nova data de abertura 
para o dia 05 de abril de 2022, às 09h00min, em razão do volume de processo em análise por parte 
da Comissão. Itapipoca/CE, 31 de março de 2022. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – A Comissão 
de Pregão, localizada na Av. São João, 75 - Bairro Centro Santana do Acaraú - CE - CEP. 62.150-
000, estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tombado sob o Nº 
0104.01/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FISICA ESPE-
CIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROVAS DIAGNOSTICAS JUNTO A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME TERMO DE REFEREN-
CIA, que realizar-se-á no dia 14.04.2022, às 08:30 horas. Referido edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 as 12:00 horas, ou no sítio http://
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes ou licitacao@santanadoacarau.ce.gov.br. Santana do Acaraú-CE, 01 
de abril de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento Pregoeiro. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 28.03.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Pre-
feitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna pú-
blico que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 28.03.01/2022 
cujo objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE LIVROS PARADIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA O PROGRAMA PACTO 
PELA APRENDIZAGEM NO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do 
dia 01 de abril de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 08h do dia 13 de 
abril de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 
08h59min do dia 13 de abril de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 13 de 
abril de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da 
Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação 
do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no 
mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 31 de março de 2022. Mayara Shelly Nogueira 
de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO DE REVOGAÇÃO 
– A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Educação, torna público que, em face do 
interesse público, pela conveniência, e principalmente decorrente de fato superveniente, qual 
seja a solicitação de desistência da empresa vencedora do certame, alegando erros nos cálculos 
dos lances apresentados e a não aceitação do valor vencedor por parte das empresas subse-
quentemente colocadas em razão dos custos operacionais, vem REVOGAR, nos termos do art. 
49, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico Nº 
2022.01.06.001E, cujo o objeto: é a Contratação da locação de um veículo, tipo VAN/MICROÔ-
NIBUS, com capacidade mínima para 16 (dezesseis) pessoas, com condutor, ano de fabricação 
mínimo ano 2016, para ficar a disposições da Secretaria Municipal de Educação sendo que 03 
(três) será para transporte de Criança para APAE, durante exercício financeiro do ano de 2022, 
Tarrafas/CE, 18 de março de 2022. Francisca Hildete Rodrigues – Ordenadora de Despesas do 
Fundo Municipal de Educação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, Por intermédio do Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que, no dia 14 de abril de 2022 às 09 horas estará 
realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 08.004/2022-PE, Tipo menor preço 
por LOTE, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE. 
Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico www.bllcompras.com e https://licita-
coes.tce.ce.gov.br/. Umirim/CE, 31 de março de 2022. JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO - Pregoeiro 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, Por intermédio do Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que, no dia 13 de abril de 2022 às 14 horas estará 
realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 08.003/2022-PE, Tipo menor preço 
por LOTE, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES PARA INFOR-
MATIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO DE SALES, COM LOCAÇÃO 
DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE ESTOQUE DA CAF E PRES-
TAÇÃO DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR 
TREINAMENTO E ACOMPNHAMENTO DO SOFTWARE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDA-
DÃO-PEC, E-SUS AB, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
(ACS) EM AMBIENTE DE CLOUD COMPUTING, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE. Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico 
www.bllcompras.com e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Umirim/CE, 31 de março de 2022. JOSÉ 
CARLOS VIEIRA DE MELO - Pregoeiro 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, Por intermédio do Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que, no dia 13 de abril de 2022 às 09 horas estará 
realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 07.006/2022-PE, Tipo menor preço 
por LOTE, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA PACTO PELA 
APRENDIZAGEM CONFORME CONVÊNIO Nº 016/2021, PROCESSO Nº 10370771/2021, JUN-
TO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE. Disponibilização do edital 
e informações no endereço eletrônico www.bllcompras.com e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Umi-
rim/CE, 31 de março de 2022. JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO - Pregoeiro 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.30.01-SRPPE A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2022.03.30.01-SRPPE, do 
tipo MENOR PREÇO, tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS 
EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-
-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, o 
edital está disponível no endereço eletrônico: www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br, com o prazo 
de cadastramento das propostas até o dia 14 de abril de 2022 as 09:00min, abertura das 
propostas as 09:15min e a fase da disputa de lances as 10:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), 
o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a 
Avenida José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. Maiores informações no en-
dereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. 
Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO PROCESSO Nº 020/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.28.01 AVISO DE LICI-
TAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 2022.03.28.01, do tipo Menor Preço por Item para a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de acesso à internet com sistema de proteção contra ata-
ques DDoS, através de link de dados com IP dedicado, através de fibra óptica, com velocidade 
total de 1500 Mbps para atender as necessidades das secretarias e autarquias do município de 
Icapuí-CE. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 04/04/2022 até às 08h59min 
do dia 13/04/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 13/04/2022. (Horário 
de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no endereço eletrônico www.icapui.ce.gov.
br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, de segunda a 
sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Informações poderão ser obtidas, através 
do telefone (88) 3432.1400 ou email: pregaoeletronicopmi@gmail.com. Icapuí-CE, 31 de março de 
2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO DE 

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

2022.02.25.02PP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVER LINK 

DEDICADO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DE INTERESSE DAS 

DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE. CONFORME 

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E 

NO TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO: MENOR PREÇO. A EQUIPE DE PREGÃO, 

COMUNICA AOS INTERESSADOS A REPUBLICAÇÃO DO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA 

E ANEXOS QUE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022, ÀS 09:00 HORAS, NA SALA DA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ESTARÁ RECEBENDO OS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS COMERCIAIS. MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE (88) 36231137 

DAS 08:00 ÀS 11:30 HORAS. A COMISSÃO. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE, HERBENE ALVES DE CASTRO, 
Titular Interina do Ofício de Registro de Imóveis Trairi/CE, faz saber a quem interessar 
e aos que tiverem conhecimento do presente edital que AUDRAN SAMPAIO MOURA, 
CPF/MF 318.065.973-49, REQUEREU o reconhecimento extrajudicial de usucapião de 
um terreno urbano, situado na Rua Paulo Cazuza, s/n, Flecheiras, município de Trairi/
CE, processado nos termos do artigo 216-A da Lei 6.015/73, para resguardar direitos 
de terceiros interessados, bem como dos confrontantes, fica o confrontante abaixo 
indicado NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste serviço registral, especialmente a planta e memoriais, podendo, caso 
queira, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 
dias. A falta de impugnação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao 
pedido. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são:1)impugnar 
fundamentadamente;2)anuir expressamente; ou 3)deixar transcorrer o prazo aceitando 
os trabalhos tacitamente. Decorrido o prazo legal sem impugnação, contado da 
publicação deste edital, o silêncio do notificando será interpretado como concordância. 
Edital para notificação do confrontante: PETER STEPHEN HAMPTON, inscrito no 
CPF/MF 671.732.093-15. Trairi - Ceará, 24 de março 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 018/22-PE-FMS Objeto: aquisição de equipamento e material permanente para 
atender às demandas da Atenção Especializada em Saúde, Hospital e Maternidade Otacílio 
Mota, do Município de Ipueiras-CE, conforme as Emendas Parlamentares 11172.188000-1210-
04, 11172.188000121-007, 11172.188000/1210-02 E 11172.188000/1210-03. Itens 02 para a 
empresa S & A Comercio Varejista Equipamentos Hospitalares, CNPJ: 11.726.439/0001-12, 
com o valor global de R$ 124.900,00 (cento e vinte e quatro mil e novecentos reais); Itens 
19,27,28,34,06,09,05 e 11 para a empresa MSB Comercio e Representações LTDA - EPP , 
CNPJ: 05.696.303/0001-04 com o valor R$ 55.493,74 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e 
noventa e três reais e setenta e quatro reais); Item  29 para a empresa K.C.R Industria e 
Comercio de Equipamentos EIRELI - EPP, CNPJ: 09.251.627/0001-90 com o valor global de R$ 
2.020,00 (dois mil e vinte reais); Item 13 para a empresa Konica Minolta Healthcare do Brasil 
Industria de Equipamentos Medicos LTDA CNPJ: 09.251.627/0001-90 com o valor global de R$ 
94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais); Item 07 para a empresa Adovandro Luiz 
Fraporti EPP, CNPJ: 07.554.943/0001-05 com o valor global de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos 
reais); Item 01, 04, 08, 10, 21, 23, 25, 31 e 33 para a empresa Assum Preto Produçoes Culturais  
e Comercio de Materiais para uso Medico EIRELI, CNPJ: 10.462..477/0001-42 com o valor 
global de R$ 184.219,02 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e dois 
centavos); Item 12, 14, 15, 16, 17,18, 20, 22, 30, 32 e 35 Fracassados. Ipueiras/CE, 30 de 
Março de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A CPL comunica aos interessados a 
Continuidade do Pregão Eletrônico Nº SE-PE004/22-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços 
para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para o fornecimento da merenda 
escolar do Município de Itaiçaba/CE, através da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, 
Ciência e Tecnologia. Data da Continuidade: 05/04/2022 às 09:00h horas. No site: 
www.bllcompras.com. Itaiçaba/CE, 31/03/2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga  - Extrato de Contrato Nº 07.22.03.08.001 - 
Pregão Eletrônico nº 00.21.08.12.001-PERP. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da 
Secretaria de Infraestrutura e Adamo Vasconcelos de Oliveira EIRELI. Objeto: Aquisição de 
equipamentos de academia e playground, mobiliário urbano para atender as necessidades das 
diversas Secretarias do Município de Itaitinga, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. Fundamentação legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico tombado sob o nº 00.21.08.12.001-PERP, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19 e Decreto Federal nº 
7.892/2013. Valor do Contrato: O valor global de R$ 34.615,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e 
quinze reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir 
desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento 
Municipal, inerentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, sob a seguinte Dotação 
Orçamentária: 07.01.15.122.0251.2.039.0000. - Gestão Administrativa dos Serviços Públicos de 
Infraestrutura e Mobilidade; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. 
Prazo: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua 
assinatura e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-CE, 08 de março de 2022. 
Signatários: José Inácio Silva Parente e Adamo Vasconcelos de Oliveira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Resultado de Julgamento de 
Análise de Propostas – Tomada de Preços Nº 2022.02.09.01 - TP. A Presidente da Comissão de 
Licitação, torna público o resultado do julgamento e análise das propostas feita pelo profissional 
competente referente à Tomada de Preços nº 2022.02.09.01 - TP, cujo objeto é a contratação de 
empresa para construção do muro do cemitério Raimunda Amélia de Jesus na localidade de Lagoa 
Vermelha em Jaguaruana/CE. Licitantes com propostas classificadas: WKL Locação de Máquinas 
e Serviços para Construção LTDA, CNPJ: 21.607.078/0001-49; Construtora Smart EIRELI – ME, 
CNPJ: 23.078.596/0001-48 e Zeip Construtora & Locações – ME, CNPJ: 44.159.038/0001-87. 
Licitantes com propostas desclassificadas: Monte Sião Empreendimentos LTDA, CNPJ: 
09.423.269/0001-55; R. N. Estácio Filho – ME, CNPJ: 09.162.229/0001-05 e J L Costa Estevam – 
ME, CNPJ: 32.216.752/0001-80. Fica aberto o prazo recursal (art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei nº 
8.666/93). Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação. Jaguaruana, 31 de março de 
2022. À Presidência da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Abertura de Proposta. O 
Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no 
dia 06 de abril de 2022 às 14:00hs, na sala da Comissão de Licitação serão abertos os envelopes 
proposta de preços da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 2022.01.31.08-TP-ADM, do 
tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para recuperação 
de estradas vicinais no trecho sede a localidade de Várzea do Gado no Município de Pentecoste, 
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada  na Rua Dr. Moreira de Azevedo 
S/N– Centro Pentecoste – CE e  pelo telefone (85) 3352-2617. Pentecoste - CE, 31 de março de 
2022. Ivina Kágila Bezerra de Almeida - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 3103.01/2022. A Pregoeira torna público que no próximo dia 14 de abril de 2022, 
às 09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é seleção de melhor proposra para 
registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada para 
realização de eventos, festividades culturais e homenagens, junto às diversas Secretarias do 
Município de São Luís do Curu - CE. Recebimento das propostas: 04.04.2022 às 17:30h à 
14.04.2022 às 08:00h. Data da Sessão: 14.04.2022, às 09:00h. O edital poderá ser adquirido 
pelos portais: http://www.tce.ce.gov.br; www.bbmnet.com.br. São Luís do Curu, 01 de abril de 
2022. Susane Silva Castro - À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 3103.02/2022. A Pregoeira torna público que no próximo dia 15 de abril de 2022, às 
09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é seleção de melhor proposta para Registro 
de Preços visando futura e eventual aquisição de materiais esportivos para manutenção das 
atividades desenvolvidas pela Secretaria Esporte e Cultura do Município de São Luís do Curu – CE. 
Recebimento das Propostas: 04.04.2022 às 17:30h à 15.04.2022 às 08:00h. Data da Sessão: 
15.04.2022, às 09:00h. O edital poderá ser adquirido pelos portais: http://www.tce.ce.gov.br; 
www.bbmnet.com.br. São Luís do Curu, 01 de abril de 2022. Susane Silva Castro - À Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama. A Comissão de Licitação divulga o 
Resultado do Julgamento da Abertura das Propostas de Preços referente a Tomada de Preços 
nº 002/2022.04, que trata a contratação de empresa para execução dos serviços de instalação 
de redes de proteção e grama sintética para areninhas junto a Secretaria da Juventude e do 
Esporte do Município de Uruburetama. Propostas de Preços Classificadas: 01. AJ Construtora e 
Transporte EIRELI EPP; 02. J P Serviços e Locações LTDA EPP; 03. Mandacaru Construções & 
Empreendimentos LTDA ME. Licitante Vencedora: Mandacaru Construções & 
Empreendimentos LTDA ME, no valor global de R$ 696.607,48 (seiscentos e noventa e seis mil, 
seiscentos e sete reais e quarenta e oito centavos), sendo declarada vencedora do certame. A 
partir da data desta publicação, fica aberto, o prazo de recurso previsto no art. 109, inc. I, alínea 
"b" da Lei nº 8.666/93. Uruburetama-CE, 31 de março de 2022. À Comissão. 

Torna público que requereu junto à AMAMA – Autarquia do Meio Ambiente do Município de 
Amontada, a Renovação de Licença de Operação modalidade (RENLO) de uma pousada no 
Distrito de Icaraí, numa área de 749,54m2, localizado na Rua lagoa Verde s/n Bairro Lagoa Verde no 
Distrito de Icaraí no Munícipio de Amontada. Declara ainda que cumpriu com as exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAMA.  Amontada-Ce, 29 de março de 2022. 

BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA   
CNPJ: 27.457.488/0001-37    

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Revogação. O Ordenador 
de Despesas da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, através da CPL, comunica 
aos interessados a Revogação da Tomada de Preços nº 2502.02/2022, cujo objeto e a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços com instrução e assessoria 
no monitoramento dos indicadores na vigilância socioassistenciais, da Secretaria do Trabalho e 
da Assistência Social/conforme projeto básico, por razões de interesse público amplamente 
justificadas. Por se tratar de Licitação cujos os atos antecedem a fase de homologação, não 
ensejará a aplicação do art.49, parágrafo terceiro, da Lei n° 8.666/93 e atualizações, conforme 
Decisões MS 7.017/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, julgado em 18/12/2000, DJ 
02/04/2001 p. 248 e STJ - RMS 23.402/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 
julgado em 18/03/2008, DJe 02/04/2008. Maiores informações na Sala da Comissão de 
Licitações e Pregões, situada na Rua Antonino Cunha, s/n, Centro, Alcântaras/CE, das 09:00h 
ás 17:00h pelo telefone (88) 3640-1033 e/ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. 
Alcântaras-Ce, 01 de Abril de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso do Julgamento dos 
Documentos de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da fase 
de julgamento da documentação de Habilitação da Tomada de Preços Nº 2502.03/2022, cujo o 
objeto é a contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria no 
acompanhamento e monitoramento da plataforma PAR (Plano de Ações Articuladas) e do SIMEC 
(Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle) do Ministério da Educação (MEC) e do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), combinado com ações e projetos 
educacionais, junto à Rede Municipal de Ensino e Secretaria de Educação do Município de 
Alcântaras/CE, corforme termo de referêcia. Empresa (s) Habilitada (s): Tendência Consultoria 
Educacional-ME Inscrita no CNPJ no 20.232.255/0001-41, por cumprirem todas as exigências do 
edital de licitação. Empresa (s) Inabilitada (S): P V B de Sousa-ME, Inscrita no CNPJ no 
22.938.797/0001-05, T. Sousa de Oliveira-ME, Inscrita no CNPJ no 24.959.960/0001-41, Francisco 
Tiago Lemos Oliveira-MEI, Inscrita no CNPJ no 40.904.276/0001-19, Thaynara Rocha De Aquino-
MEI, Inscrita no CNPJ no 44.933.991/0001-30, Francisco Anderson Lucio-MEI, Inscrita no CNPJ no 
29.648.829/0001-87.  A Ata de julgamento da habilitação do certame em referência, com as razões 
que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se à disposição 
dos interessados, para consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro Alcântaras-Ce, bem como no 
sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no 
Art. 109, I, alínea "a" da Lei n.º 8.666/93 e atualizações, ficando desde já agendada a sessão para a 
abertura dos envelopes "Proposta de Preços", caso não haja recursos, para o dia 11 de Abril de 
2022, às 09:30 horas. Alcântaras – CE, 01 de Abril de 2022. Charllys Alcântara Soares - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Anulação – Tomada de Preços 
nº 2022.02.02.1. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barro/CE no 
uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que fica 
Anulado, com fundamento no Art. 49, da Lei nº 8.666/93, o processo licitatório na modalidade 
Tomada de Preços nº 2022.02.02.1, cujo objeto é contratação de serviços especializados a 
serem prestados na elaboração de projetos técnicos de engenharia junto às diversas 
Secretarias do Município de Barro/CE. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, 
situada na Rua José Leite Cabral, nº 246, na cidade de Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 
horas, ou através do telefone (88)3554-1612. Barro/CE, 31 de março de 2022. Fernanda 
Alves Fernandes – Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal 
de Cariús torna público o Pregão Presencial N° 2022.03.29.01, para a contratação de empresa 
apta a prestar os serviços referente a licença de uso de sistema informatizado de Folha de 
Pagamento, Licitação, Patrimônio, Contabilidade, Tributos, Almoxarifado, Nota Fiscal Eletrônica e 
Portal da Transparência em Atendimento à Lei de Acesso à Informação (E-Sic e Ouvidoria), junto a 
Prefeitura Municipal de Cariús, com data de abertura para o dia 14 de abril de 2022, às 08:00h, na 
sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. O Edital poderá ser 
adquirido junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no horário das 07:30 às 
11:30. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 31 de março de 2022. Reldembergue 
Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 018/22-
PE-FMS. Objeto: aquisição de equipamentos e material permanente para atender às demandas da 
Atenção Especializada em Saúde, Hospital e Maternidade Otacílio Mota, do Município de Ipueiras-
CE, conforme as Emendas Parlamentares 11172.188000-1210-04, 11172.188000121-007, 
11172.188000/1210-02 E 11172.188000/1210-03. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de 
Ipueiras-CE. Programa de Trabalho: Exercício 2022 Exercício 2022 At iv idade 
0402.103020276.2.021 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade, 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 
4.4.90.52.08. Contrato Nº: 20220842. Contratada(O): S & A Comercio Varejista Equipamentos 
Hospitalares LTDA ME Valor Total: R$ 124.900,00 (cento e vinte e quatro mil, novecentos reais); 
Contrato Nº: 20220843. Contratada(O): MSB Comércio e Representações LTDA Valor TotaL: R$ 
55.493,74 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos); 
Contrato Nº: 20220844. Contratada(o): K.C.R Industria e Comercio de Equipamentos EIRELI Valor 
Total: R$ 2.020,00 (dois mil, vinte reais); Contrato Nº: 20220845. Contratada(o): Konica Minolta 
Healthcare do Brasil Industria e Equipamentos Valor Total: R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil, 
quinhentos reais); Contrato Nº: 20220846. Contratada(o): Adovandro Luiz Fraporti.  Valor Total: R$ 
3.300,00 (três mil, trezentos reais); Contrato Nº: 20220847. Contratada(o): Assum Preto Producoes 
Culturais e Comercio de Materiais para uso Medico EIRELI. Valor Total: R$ 184.219,02 (cento e 
oitenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e dois centavos). Vigência dos Contratos: 30 de 
Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da Assinatura dos Contratos: 30 de Março de 2022. 
Ipueiras/CE, 30 de Março de 2022.



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex VIII Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.573/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 12.181 1.403
Caixa e equivalentes de caixa 58 60
Contas a receber 4.938 -
Impostos a recuperar 6 2
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 1.249
Mútuos a receber 6.859 -
Outros 1 3
Não circulante 123.067 42.588
Depósitos restituíveis e valores vinculados 944 111
Imobilizado 122.123 42.477
Total do ativo 135.248 43.991

Passivo 2021 2020
Circulante 4.412 17.337
Contas a pagar 1.455 17.006
Empréstimos e financiamentos 2.339 98
Impostos e contribuições a recolher 219 38
Dividendos a pagar 399 195
Não circulante 49.973 5.600
Empréstimos e financiamentos 48.181 5.600
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 80.863 21.054
Capital social 78.761 20.429
Reservas de lucros 2.102 625
Total do passivo e do patrimônio líquido 135.248 43.991

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reservas de lucros Lucros (preju-
ízos) acumu- 

lados

Total 
patrimônio 

líquido

Recursos desti-
nados a aumento 

de capital

Total 
patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641 - 641
Aumento de capital social 52.814 (52.814) - - - - - -
Integralização do capital social - 19.429 - - - 19.429 - 19.429
Lucro líquido do exercício - - - - 1.179 1.179 - 1.179
Constituição de reserva legal - - 41 - (41) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (195) (195) - (195)
Constituição de reserva de lucros - - - 584 (584) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 53.814 (33.385) 41 584 - 21.054 - 21.054
Aumento de capital social 8.735 - - - - 8.735 - 8.735
Redução de capital social (5.956) - - - - (5.956) - (5.956)
Integralização do capital social - 33.385 - - - 33.385 - 33.385
Dividendo minimo 2020 mantido em reserva - - - 195 - 195 - 195
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - 22.168 22.168
Aumento de capital via capitalização do AFAC 22.168 - - - - 22.168 (22.168) -
Lucro líquido do exercício - - - - 1.681 1.681 - 1.681
Constituição de reserva legal - - 84 - (84) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (399) (399) - (399)
Constituição de reserva de lucros - - - 1.198 (1.198) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 78.761 - 125 1.977 - 80.863 - 80.863

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 1.681 1.179
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de imobilizado 1.285 -
Encargos financeiros, líquidos 2.254 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 1.249 (1.249)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (4.938) -
Impostos a recuperar (4) (2)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 2 139

2021 2020
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (15.607) 16.208
Impostos e contribuições a recolher 181 38
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais (14.087) 16.224

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (833) (111)
Liberação de recursos para partes relacionadas (8.209) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 1.350 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (77.951) (41.581)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (85.643) (41.205)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 43.296 5.600

2021 2020
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (1.900) -
Redução de capital (5.956) -
Aumento de capital 64.288 19.429
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 99.728 25.029
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equivalente 
de caixa (2) 48

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 60 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 58 60
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (2) 48
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 66 -
Valores pagos de CS: 42 -
Adição de imobilizado sem efeito caixa 2.980 896

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 7.945 -
Custo de geração de energia (2.208) -
Lucro bruto 5.737 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (74) -
Outras despesas operacionais (38) (75)

(112) (75)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
financeiro e dos impostos 5.625 (75)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 100 1.256
Despesas financeiras (3.768) -

(3.668) 1.256
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 1.957 1.181
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (276) (2)

(276) (2)
Lucro líquido do exercício 1.681 1.179

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 1.681 1.179
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 1.681 1.179

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O
Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68

Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex X Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.559/0001-69

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 35.838 3.412
Caixa e equivalentes de caixa 835 2.606
Contas a receber 5.295 -
Impostos a recuperar 1 3
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 711
Mútuos a receber 29.387 -
Outros 1 3
Não circulante 124.569 96.400
Depósitos restituíveis e valores vinculados 956 -
Imobilizado 123.613 96.400
Total do ativo 160.407 99.812

Passivo 2021 2020
Circulante 6.470 12.063
Contas a pagar 3.119 11.951
Empréstimos e financiamentos 2.376 -
Impostos e contribuições a recolher 250 42
Dividendos a pagar 725 70
Não circulante 50.749 -
Empréstimos e financiamentos 48.957 -
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 103.188 87.749
Capital social 100.845 87.525
Reservas de lucros 2.343 224
Total do passivo e do patrimônio líquido 160.407 99.812

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reservas de lucros Lucros (preju-
ízos) acumu- 

lados

Total 
patrimônio 

líquido

Recursos destina-
dos a aumento de 

capital

Total 
patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Retenção de 

lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641 - 641
Aumento de capital social 88.000 (88.000) - - - - - -
Integralização do capital social - 86.525 - - - 86.525 - 86.525
Lucro líquido do exercício - - - - 653 653 - 653
Constituição de reserva legal - - 15 - (15) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (70) (70) - (70)
Constituição de reserva de lucros - - - 209 (209) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 89.000 (1.475) 15 209 - 87.749 - 87.749
Aumento de capital social 8.734 - - - - 8.734 - 8.734
Redução de capital social (5.956) - - - - (5.956) - (5.956)
Integralização do capital social - 1.475 - - - 1.475 - 1.475
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - 9.067 9.067
Aumento de capital via capitalização do AFAC 9.067 - - - - 9.067 (9.067) -
Declaração de dividendos ocorridas no exercício - - - (209) - (209) - (209)
Lucro líquido do exercício - - - - 3.053 3.053 - 3.053
Constituição de reserva legal - - 153 - (153) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (725) (725) - (725)
Constituição de reserva de lucros - - - 2.175 (2.175) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 100.845 - 168 2.175 - 103.188 - 103.188

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 3.053 653
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de imobilizado 1.301 -
Encargos financeiros, líquidos 2.771 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 711 (711)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.295) -
Impostos a recuperar 2 (3)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 2 139

2021 2020
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (8.832) 11.153
Impostos e contribuições a recolher 208 42
Caixa líq. gerado pelas (aplicado nas) ativid. operacionais (6.269) 11.184
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (956) -
Liberação de recursos para partes relacionadas (30.587) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 1.200 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (25.541) (95.602)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (55.884) (95.115)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 49.683 -
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (2.342) -

2021 2020
Aumento de capital 19.276 86.525
Redução de capital (5.956) -
Dividendos pagos (279) -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 60.382 86.525
Aumento (red.) líq. (a) do saldo de caixa e equiv. de caixa (1.771) 2.594
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 2.606 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 835 2.606
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (1.771) 2.594
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 96 -
Valores pagos de CS: 64 -
Adição de imobilizado sem efeito caixa 2.973 798

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.544 -
Custo de geração de energia (2.206) -
Lucro bruto 7.338 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (72) -
Outras despesas operacionais (37) (76)

(109) (76)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 7.229 (76)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 104 734
Despesas financeiras (3.920) -

(3.816) 734
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 3.413 658
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (360) (5)

(360) (5)
Lucro líquido do exercício 3.053 653

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 3.053 653
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 3.053 653

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70
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ECONOMIA

Apesar de a data de hoje, 1º de abril, ser considerada o dia 
da mentira, a economia ruim e as dificuldades no orçamento 
por conta disso são mais que reais. A proporção de brasilei-
ros endividados alcançou novo recorde em março. Segundo 
pesquisa da CNC, o percentual de famílias que relataram ter 
dívidas a vencer alcançou 77,5% neste mês, a maior propor-
ção já registrada nos 12 anos do levantamento. Há um ano, 
essa parcela era de 67,3%, 10,3% abaixo do resultado atual. 
De acordo com a análise, os números apontam a tendência 
de alta do endividamento, apesar de os juros de mercado es-
tarem mais elevados e encarecerem o crédito. Segundo da-
dos recentes do BC, as taxas de juros médias nas linhas de 
crédito com recursos livres às pessoas físicas aumentaram de 
39,4%, em janeiro de 2021, para 46,3%, em janeiro de 2022.

Para a CNC, o resultado do endividamento recorde re-
flete a pressão da inflação nos orçamentos. "Inflação alta, 
persistente e disseminada mantém elevadas as necessidades 
de crédito para recomposição da renda, fazendo com que as 
famílias encontrem nos recursos de terceiros uma saída para 
manutenção do nível de consumo", destaca a entidade, em 
nota. Na esteira, vem a proporção de famílias com dívidas 
ou contas em atraso, que também alcançou o maior patamar 
da pesquisa. Com crescimento de 0,8% em relação ao mês 
anterior, o percentual registrado foi de 27,8%, 3,4% mais alto 
do que o apresentado em março de 2021 e 3,7% acima do 
apurado antes da pandemia, em fevereiro de 2020. 

Endividamento é o maior em 12 anos

A fraqueza da 
divisa americana 

demonstra
o interesse de 
investidores

internacionais 
em juros altos

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Efeito dominó
Na trilha dos servi-

dores do BC e do TN, 
os funcionários da CGU 
anunciaram, paralisação 
das atividades na próxima 
quarta (6) e o início de 
uma operação-padrão, que 
deve impactar a entrega de 
relatórios de auditorias. A 
decisão foi tomada em as-
sembleia, ontem, e contou 
com o apoio de 95% dos 
participantes, que pedem 
recomposição salarial. 
De acordo com o Unacon 
Sindical (sindicato nacional 
da categoria), as perdas 
inflacionárias sobre as re-
munerações podem chegar 
a 40% neste ano.

Desemprego X renda
O desemprego voltou a 

recuar, mas a renda média 
ainda mostra fragilidade, 
com queda real de 8,8% 
em um ano, segundo o 
IBGE. Entre dezembro a 
fevereiro, o desemprego 
baixou para 11,2% - menor 
taxa para o período desde 
fevereiro de 2016. Já os de-
sempregados, que não têm 
trabalho e seguem à pro-
cura de vagas, caiu para 12 
milhões. A desocupação 
estava em 11,6% entre 
setembro e novembro de 
2021, o trimestre anterior. 
Naquela ocasião, o núme-
ro de desempregados era 
de 12,4 milhões.

Pecém integra Associação Internacional de Portos
O terminal portuário do 
Pecém é o mais novo mem-
bro regular da Associação 
Internacional de Portos 
(IAPH), uma aliança global 
de 170 portos e 140 organi-
zações relacionadas ao se-
tor portuário. Entidade de 

grande prestígio internacional, a IAPH foi fundada em 
1955 e, atualmente, lida com mais de 60% do comércio 
marítimo mundial e cerca de 80% do tráfego mundial de 
contêineres, por meio de seus membros.
Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

A queda da taxa de câm-
bio voltou a refletir o apetite 
do mercado pelo Brasil. Na 
tarde de ontem o dólar caía 
0,91%, a R$ 4,7410. Após 
fechar em alta na véspera, a 
moeda americana rondava as 
cotações do início da pande-
mia de Covid-19, em março 
de 2020, e caminhava para fe-
char com uma 
queda trimes-
tral de apro-
ximadamente 
15%, a maior 
desde junho 
de 2009.

A s s i m 
como ocorreu 
na véspera, o 
dólar perde 
valor contra 
quase todas 
as moedas de 
países emer-
gentes. A alta frente ao real 
nesta quarta (30) foi exceção.

A fraqueza da divisa ame-
ricana demonstra o interes-
se de investidores interna-
cionais em faturar com os 
juros altos que economias 
em desenvolvimento estão 
pagando enquanto os títulos 
do Tesouro de nações eco-
nomicamente desenvolvi-
das, principalmente os dos 
Estados Unidos, oferecem 
retorno negativo em relação 
à inflação.

O real garantia nesta ses-
são o quarto melhor retorno 
de juros, atrás apenas do peso 
argentino, do rublo russo e 

da lira turca, nessa ordem. 
Atualmente a taxa básica de 
juros brasileira (Selic) é de 
11,75% ao ano, com expecta-
tiva de chegar a 12,75%, fren-
te a uma inflação na casa dos 
7%. Ou seja, os juros reais es-
tão perto de 6% ao ano.

O apetite de investido-
res estrangeiros pelos juros 

pagos pela 
renda fixa de 
países emer-
gentes nesta 
sessão pode 
ter respaldo 
também no 
plano ameri-
cano para fre-
ar a inflação 
global com 
um despejo 
de petróleo 
no mercado. 
Como subir 

juros é a resposta mais ele-
mentar dos bancos centrais 
à alta de preços, um ataque 
à principal causa da inflação 
reduz expectativas sobre au-
mentos acima do esperado 
das taxas de crédito.

Ibovespa
Na Bolsa de Valores do 

Brasil, a alta do setor de com-
modities sustentava ligeiro 
avanço de 0,05% do Iboves-
pa, a 120.500 pontos.

As ações mais negociadas 
da Petrobras subiam 1,39%. 
Os papéis da estatal brasi-
leira lideravam a lista dos 
ativos mais movimentados, 

apesar da queda do petróleo. 
A mineradora Vale também 
aparecia nessa lista, com um 
ganho de 0,27%.

Petróleo EUA
A administração de Joe Bi-

den está avaliando um plano 
para liberar aproximadamen-
te um milhão de barris de pe-
tróleo por dia das reservas 
estratégicas dos Estados Uni-
dos, disseram fontes ligadas 
à gestão do presidente ame-
ricano à agência de notícias 
Bloomberg.

Até 180 milhões de barris 
poderiam ser liberados du-
rante alguns meses. O plano 
é usar as reservas para com-
bater a inflação dos com-
bustíveis, que foi acelerada 
pela forte valorização da 
matéria-prima a partir do 
início da invasão da Rússia 
à Ucrânia.

É a maior liberação de 
estoques de petróleo da his-
tória, segundo informação 
atribuída à RBC Capital pelo 
The Wall Street Journal. Com 
a medida, o governo Biden 
conseguirá colocar um mi-
lhão de barris por dia no 
mercado, segundo Ilan Ar-
betman, analista da Ativa In-
vestimentos.

Os americanos também 
planejam liderar outros pa-
íses na liberação das suas 
reservas estratégicas, o que 
ampliaria de forma maciça a 
oferta e pressionaria a que-
da dos preços. Com isso, os 

preços do petróleo mergu-
lhavam 4,72% nesta quinta-
-feira (31). O barril Brent era 
negociado a US$ 108,09 (R$ 
512,04).

A valorização da commo-
dity no último mês, atingin-
do as cotações máximas des-
de 2008, é um dos principais 
sintomas sobre a visão do 
mercado de que as sanções 
à Rússia, um dos principais 
exportadores de petróleo e 
gás natural, podem reduzir a 
oferta por um longo período, 
dando fôlego para a alta da 
inflação global.

A Alemanha ativou seu 
plano de emergência para 
garantir o abastecimento de 
gás diante das ameaças de 
suspensão do fornecimento 
russo. Pelo segundo dia se-
guido, a Bolsa de Frankfurt 
fechou em queda. O índice 
DAX, referência do merca-
do alemão, cedeu 1,31%. O 
dia também foi de queda nos 
mercados de Londres e Paris, 
que perderam 0,83% e 1,21%, 
respectivamente.

Nos Estados Unidos, o 
indicador de referência para 
ações negociadas em Nova 
York, o S&P 500, recuava 
0,58% neste último dia de 
março. A baixa trimestral se 
encaminhava para 3,9%, no 
primeiro tombo para um fe-
chamento de trimestre desde 
março de 2020. Na ocasião, 
porém, o mercado america-
no havia afundado 20% devi-
do ao início da pandemia.

Petrobras e a dor de ser “traído”. “E daí?”
No dia 7 de abril de 2021, Bolsonaro viajou 

a Foz do Iguaçu para prestigiar a solenidade 
de despedida do general Joaquim Silva e Luna 
do comando da Itaipu. Convocado pelo presi-
dente no dia 19 de fevereiro para a "missão" 
de presidir a Petrobras, o general foi aplaudi-
do de pé após discurso em que descreveu sua 
própria gestão como um exemplo de austeri-
dade fiscal. Menos de um ano depois, Silva e 
Luna é demitido da presidência da Petrobras 
sem sequer ter sido informado do avanço de 
negociações que antecederam o anúncio de 
seu sucessor, Adriano Pires. O general, dizem 
aliados, deixa o cargo mal falando com Bolso-
naro, por quem se sente desrespeitado.

Dólar encolhe
A taxa de câmbio voltou 

a refletir o apetite dos 
investidores pelo Brasil. 
O dólar caiu 0,5%, a R$ 
4,7610, após ter fechado 
em alta na véspera. Com 
isso, a moeda americana 
acumulou, nos primeiros 
três meses de 2022, 
um tombo de 14,6%, o 
maior para um trimestre 
desde junho de 2009. No 
mês, o mergulho foi de 
7,6%. A última vez que a 
desvalorização mensal do 
dólar frente ao real havia 
encostado nos 8% foi em 
outubro de 2018. 

Dólar encolhe II
Outras moedas da 

América Latina também 
se valorizaram, como o sol 
peruano e o peso chileno. 
O recuo do dólar frente 
a esses países revela o 
interesse de investidores 
em faturar com a valoriza-
ção das commodities, um 
dos efeitos da guerra na 
Ucrânia, e com juros altos 
pagos pelas economias em 
desenvolvimento enquanto 
títulos do Tesouro de 
nações economicamente 
desenvolvidas, como os 
Estados Unidos, oferecem 
retorno negativo.

Combustíveis. O preço médio do litro da gasolina no país chegou a R$ 7,323, o que representa aumento de 6,9% em 
março, segundo dados da empresa de gestão de frotas Ticket Log, que monitora cerca de 21 mil postos. O álcool, que vinha 
apresentando quedas desde dezembro, também terminou março em alta (1,1%), com preço médio de R$ 5,687 por litro.

Dólar registra a maior queda 
em três meses desde 2009
O dólar perdeu valor contra quase todas as moedas de países 
emergentes. O real garantia o quarto melhor retorno de juros

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 05.02/2022-TP. Através da comissão permanente de licitação, torna públi-
co, que fará realizar licitação, na modalidade de tomada de preços, autuada sob o nº 05.02/2022-
TP, cujo objeto é a Contratação dos serviços de reforma na escola E.E.F. Luiz Guedes Alcoforado, 
no distrito de brejinho no Município de Araripe-CE, conforme projeto em anexo, tipo menor preço, 
com data de abertura marcada para o dia 18 de abril de 2022, às 8:00 horas, na sala da comissão 
de licitação, situada na Av. José Loiola Alencar, 440, Araripe/CE, 31 de março de 2022. Claudio 
Ferreira dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação.

Prefeitura Municipal de Icó - A Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados o 
Resultado da Fase de Habilitação da Tomada de Preços Nº 001/2022- CP, cujo objeto: Contratação 
e serviços técnicos profissionais em contabilidade aplicada ao setor público, com natureza técnica 
e singular, com comprovada notória especialização em favor da contratante, na modalidade de 
assessoria e consultoria técnica presencial especializada e a distância, junto a diversas secretarias 
do município, declarando: Habilitadas as empresas: Publimais Assessoria e Planejamento Contábil 
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.336.304/0001-12;  Inabilitadas as empresas: Vicente Leite Be-
serra, CNPJ: 39.398.784/0001-93. Maiores informações junto a Comissão de Licitação, e fica decla-
rado aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó. A Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados o Resul-
tado da Fase de Análise das Propostas de Preços da Tomada de Preços Nº 001/2022 - TP, cujo objeto: 
Contratação 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 cer-
tidões junto a SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, para atender as necessidades de diversas secre-
tárias do município, declarando: Propostas Classificadas as empresas: Procedam Processamentos de 
Dados Municipais Ltda, CNPJ: 13.028.012/0001-76, por atender  as exigências do edital. Após análise 
das Propostas de Preços das empresas classificadas chegamos ao seguinte resultado: sagrou-se ven-
cedora a empresa Procedam Processamentos de Dados Municipais Ltda, CNPJ: 13.028.012/0001-76, 
no valor total de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). A Comissão de licitação declara aberto o 
prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.03.21.005-SRP-SME  do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras 
e eventuais aquisições de absorventes higiênicos destinados às estudantes da rede pública de 
ensino do município, que do dia 01/04/2022 a 14/04/2022 até às 08h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no 
Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 14/04/2022, às 
09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do 
dia 14/04/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, 
nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 
3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro torna público que se encontra à 
disposição dos interessados, a licitação de Pregão Presencial nº 21.006/2022, do tipo menor preço 
por lote, cujo objeto: Contratação de firma especializada para implantação, treinamento, suporte 
técnico e locação de softwares para gestão comercial, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to – SAAE do município. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 19/04/2022, às 08h, 
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:w-
ww.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Abertura de Propostas - Tomada de Preços Nº 
06.01.27.01.22-TP. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público para os in-
teressados que dia 05/04/2022 as 09h realizará sessão para abertura de propostas de preços. 
Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano 
Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce no horário de 08h às 12h ou pelo site www.tce.
ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Maria José Ferreira da Rocha, CPF: 614.060.903-87. Torna público que requereu a Autarquia Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a Licença de Instalação – LI regularização da licença 
de instalação para uma gleba de terreno, localizado na cidade de Quixeramobim/CE, na Travessa 
Carlos Alberto Correia Lima, Bairro Edmilson Correia de Vasconcelos, S/N. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQUI.

Companhia Importadora de Máquinas e Acessórios Irmãos Pinto - CIMAIPINTO - CNPJ/MF 
07.199.466/0001-07 - Aviso aos Acionistas - Ficam os Srs. Acionistas, avisados de que se 
encontram à sua disposição na sede social, na Rua Senador Pompeu, 1867 - parte - centro, em 
Fortaleza-Ceará, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76 de 15/12/76, relativo 
ao exercício de 2021. Fortaleza, 29/03/2022. Meton de Alencar Pinto Filho - Diretor.

WMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 23.883.942/0001-60
AVISO AOS ACIONISTAS

O Conselho de Administração da WMA INVESTIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ 
nº 23.883.942/0001-60, NIRE nº 23.300.038.401, situada na Avenida Barão de 
Studart, 300, sala 2015, Meireles, CEP 60120-000, cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, comunica aos senhores acionistas da Companhia que os documentos 
referenciados no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício de 2021, 
se encontram à sua disposição na sede social da Companhia, dos quais poderão 
ser extraídas cópias no mesmo local. Fortaleza/CE, 29 de março de 2022. José 
Vilmar Ferreira. Presidente do Conselho de Administração.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. COMARCA DE PALMÁCIA - ESTADO DO CEARÁ. CARTÓRIO ANDRADE. Ofício de Notas e 
Registros Públicos Rua Vaderi R. Campos, 13, Palmácia-Ce. Fone (0XX85) 3339-1104. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE -- Notário/
Registrador. MARIA LAYANA VITOR DE SOUSA -- Substituta. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO-USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. DIRCEU 
FERREIRA DE ANDRADE, Oficial do Registro de Imóveis, deste Municipio e Comarca de Palmácia, Vinculada à Comarca de 
Maranguape do Estado do Ceará, na forma da lei etc. FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que neste Cartório foi apresentado no dia 10/02/2022, por FELIPE SAMPAIO LIMA, professor, portador da RG. 
2002009001325 SSPDC/CE, Exp. 03/01/2002, CPF. 007.319.53-50, e URANDI ALVES DE LIMA JÚNIOR, agente de correios, portador 
da RG. 97002053627 SSPDS/CE, Exp. 11/03/2005, CPF. 634.979.133-91, brasileiros, cearenses, solteiros, maiores, residentes e 
domiciliados à Rua Benjamim Rodrigues Campelo, 48, Centro (antigo Bica), nesta Cidade. Requerem para o Reconhecimento de direito 
de Propriedade através da Usucapião Extrajudicial, nos termos do Art. 216-A, da Lei 6.015/73, e Provimento 65, de 14/12/2017, do 
CNJ., do(s) imóvel(is) rural (hoje urbano), de formato irregular, situado(s) à Rua Benjamim Rodrigues Campelo, 48, Centro (antigo Bica), 
nesta Cidade, sem transcrição e/ou matricula no acervo do Registro de Imóveis desta Serventia Registral, com uma área de 
31.803,60m², ou seja 3,18 ha., um perímetro de 923,84m, uma área construída de 392,96m², georreferenciada ao Sistema 
Geodésico Brasileiro com coordenadas UTM (DATUM SIRGAS 2000) no fuso 24S, MC 39Wr WGr, ao NORTE (lado direito) em 11 
seguimentos, com à Rua projetada SDO; Terras de Rafael Rebouças Marinho, Maria das Graças, José Valdenir Caetano, Francisco Ferreira 
Gomes, José Valdenir Caetano, CE 065, Aluizio da Silva; ao SUL (lado esquerdo), em 01 seguimento, com terras de Jailson Gomes dos 
Santos; ao LESTE (fundo), em 05 seguimentos, com Estrada Carroçável e terras de Jailson Gomes dos Santos; ao OESTE (frente), em 
02 seguimentos em à Rua Benjamim Rodrigues Campelo conhecida também por Travessa Cana Brava; conforme Memorial Descritivo e 
Planta assinados por Rogério Uchôa de Melo, Téc. Agrimensor RNP: 00254184324 - TRT nº BR20211473976. Assim sendo, ficam 
intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao requerimento, 
apresentando impugnação escrita perante o Cartório de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze), dias 
corridos a partir da publicação deste Edital, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a Usucapião Extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. E para 
que, interessados não possam no futuro alegar ignorância, expedi o presente edital na forma da Lei, dou fé Palmácia-Ceará, aos sete 
(07), dias do mês de março (03), o ano dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Dirceu Ferreira de Andrade, Oficial, o digitei e subscrevo. Em 
Testemunho da Verdade. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE -- Notário e Registrador

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama. Resultado da Habilitação – A 
Comissão de Licitação torna público para conhecimento resultado de habilitação da 
Tomada de Preços n.º 2022012702-SAUD, Objeto: Ampliação de Unidade Básica de 
Saúde - UBS Raimundo Nonato de Brito (Construção de um Auditório). Após analises a 
comissão chegou-se ao seguinte resultados. Empresas Habilitadas: 01 - Clezinaldo S 
de Almeida Construções; 02– Momentum Construtora Limitada; 03–VK Construções e 
Empreendimentos; 04–C V Tome Serviços; 05–G7 Construções e Serviços; 06 – 
Construtora Exito Eireli; 07–WU Construções e Serviços Eireli; 08 – A.I.L Construtora 
Ltda; 09- Construtora Tomas Correia Ltda; 10 – Lopes Calisto e Calisto Ltda; 11– 
Medeiros Construções e Serviços Ltda; 12–CMN Construções E Locações Ltda; 13–C R 
P Costa Construções e Prestadora de Serviços. Empresas Inabilitadas: 14 – L S 
Serviços de Construções; 15-Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante Construções; 
16-Riofe Serviços e Administrativo Eireli. cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 em seu art. 
109, I, “a”, fica aberto o prazo recursal. Maiores informações tel. 88 3576-1305, email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 30 de Março de 2022 - Francisco 
Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

Helio Victor Almeida de Oliveira, CPF: 021.661.423-62 - Torna público que requereu à Autarquia 
Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim, a: Mudança de titularidade de pessoa física para 
jurídica no nome de Adna Almeida de Oliveira, CNPJ: 45.836.967/0001-46, para: Atividades recrea-
tivas para diversos tipos e eventos; aniversários; casamentos e lazer; localizada no município, na 
Rua Monsenhor Salviano Pinto Nº 227 - Centro - Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimen-
to das exigências contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da AMAQUI.

Rosilene do Carmo da Silva, CPF: 018.770.403-12. Torna público que requereu à Autarquia Muni-
cipal de Meio Ambiente de Quixeramobim, a: Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, 
para o funcionamento do empreendimento de nome fantasia “Balneário Recanto do Sertão”, Loca-
lizado na Fz. Belo monte, s/n, Distrito de Manituba, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da AMAQUI.

GPM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. - CNPJ nº 08.919.340/0001- 22 - NIRE 
nº 23300027094. Ficam convocados os senhores acionistas da GPM  
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. a comparecerem à sede da  Companhia, sita 
na Rua Coronel Aderaldo, S/N, Parajuru, Beberibe-CE, CEP 62848- 000, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 08  de abril de 
2022, às 14:00h deste mesmo dia, que terá por objeto deliberar sobre a  seguinte 
ordem do dia: a) Pagamento de despesas administrativas e operacionais;  b) 
Possibilidade de utilização de imóveis em projetos rentáveis; c) Liquidação  da 
companhia; d) Outros assuntos de interesse social que se fizerem necessários.  
Beberibe-CE, 29 de março de 2022.Gisela Wisniewski. Diretora Financeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Extrato de Contratos - O município de 
Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal da Saúde, torna público os Extrato de Contratos 
do Pregão Eletrônico n°. 0041304.2021-SRP, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA A MANUTENÇÃO 
DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) NO 
MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Contratada: J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA-CNPJ: 
04.485.540/0001-63 Contrato n°. 0041304.2021-05 R$ 31.118,00, contrato nº 0041304.2021-06, 
R$: 19.980,00. Dotações: 0901.10.122.0110.2.044; 0901.10.302.0123.2.051.Elemento de gasto: 
3.3.90.30.00. Vigência do contrato: 29/03/2022 a 29/05/2022. Maria Clara de Lima Saraiva - 
Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal da Saúde.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Extrato de Contrato - O município de 
URUOCA-CE, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanismo e dos Serviços 
Públicos, torna público o Extrato de Contratos da TOMADA DE PREÇOS N° 0022411.2021, cujo 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO, DRENAGEM 
PLUVIAL, REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA, PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER 
E RECOMPOSIÇÃO E NIVELAMENTO DE VIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. 
Contratados: FJ DE MATOS NETO –ME - CNPJ: 20.160.697/0001-75, contrato nº 0022411.2021-
01, R$:88.271,35, LB CONSTRUÇÕES EIRELI,CNPJ: 40.454.732/0001-76,contrato nº 
0022411.2021-02,R$:9.792,67,contrato nº0022411.2021-03,R$:65.414,01, SARAIVA 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,CNPJ: 30.166.388/0001-66,contrato 
nº0022411.2021-04,R$:25.725,39, 0022411.2021-05,R$:100.968,42. Dotações: 
1515.15.452.0143.2.087, 1515.17.452.0139.1.048, Elemento de Gasto: 3.3.90.39.00. Vigência 
dos contratos: 28/03/2022 A 25/08/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. ROBERTO 
DE SOUZA ALENCAR - Ordenador de Despesas da Secretaria de Obras.

Rayane Lopes Costa, CPF: 024.281.153-16. Torna público que requereu a Autarquia Municipal de 
Meio Ambiente de Quixeramobim a Licença Ambiental Única - LAU com a finalidade da construção 
civil uni familiar, localizada na cidade de Quixeramobim/CE, na Rua Antônio Salviano Lima, Nº 91, 
Bairro Edmilson Correia de Vasconcelos. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQUI.

Centro Tecnológico do Futuro – Escola do Futuro – Instituição Credenciada pelo 

Parecer CEE-CE Nº 0070/2019. Nome do Aluno - Ronaldo Pedrosa Lima Filho; 

Modalidade - Educação de Jovens e adultos – EJA. Data da Aprovação - 28/03/2022.
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Ranking. A seleção brasileira voltou ao topo do ranking da Fifa após cinco anos depois das últi-
mas vitórias nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, de acordo com a nova lista 
anunciada nesta quinta-feira (31) antes do sorteio dos grupos do Mundial deste ano no Catar.ESPORTES

FOTO PAULO PINTO/SÃO PAULO FC

Loteria        
Na Loteria dos Sonhos, todo dia é dia de sorte, pois tem 

três extrações por dia.

O poeta Zé Limeira
ele já se foi, mais ficaram aqui alguns conceitos e frases 

que ele dizia nos mais variados microfones ligados ao 
esporte. Por exemplo, quando um time perder por um gol 
assinalado já na prorrogação. Zé Limeira afirmava que o 
jogo só termina quando acaba. Genial.

Jânio / Bolsonaro          
Há uma diferença enorme entre Jânio Quadros e 

Jair Bolsonaro. A popularidade do Jânio era matural e 
expontânea, já a de Bolsonaro é fabricada e produzida 
não tendo nada de natural.

O general jogou basquete
Quem me disse foi o cel. Julião. O novo comandante da 

décima região militar, quando mais jovem jogou basque-
tebol no Rio de Janeiro. E dizem que era bom jogador.

Penalti perdido

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Eu tenho um conceito diferente do que pensam e 
transmitem nosso futebol quando da cobrança de penal-
tes. Para este colunista o cobrador do penalte só perde 
o penalte quando ele chuta para fora, por cima ou bate 
na trave. Já quando o goleiro pega, deve-se creditar ao 
mesmo o elogio merecido. Fulano cobrou mas o goleiro 
defendeu. Esta é a minha opinião.

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

O São Paulo deu um gran-
de passo nesta quarta-feira 
(30) para conquistar o bi-
campeonato paulista. Diante 
de arquibancadas lotadas no 
Morumbi, a equipe tricolor 
derrotou o Palmeiras por 3 a 
1 na primeira partida da de-
cisão do Estadual. Jonathan 
Calleri, duas vezes, e Pablo 
Maia fizeram os gols que dão 
aos são-paulinos a vanta-
gem de poder perder por até 
um gol de diferença o duelo 
de volta que mesmo assim 
o título será dos tricolores. 
Raphael Veiga foi quem des-
contou.  O jogo que decidirá 
o campeão estadual de 2022 
acontece no domingo (3), às 
16h, no Allianz Parque.

Além de precisar vencer, 
por pelo menos, dois gols de 
diferença para levar a disputa 
para os pênaltis, o time pal-
meirense ainda viu cair sua 
invencibilidade na compe-
tição. Em 14 jogos antes da 
decisão, acumulou 11 vitó-
rias e três empates. Em toda 
temporada, foram 19 parti-
das, com apenas duas derro-
tas. Além do revés diante dos 
são-paulinos, perdeu a final 
do Mundial para o Chelsea.

Essa é a terceira vez na 
história que palmeirenses e 

são-paulinos duelam na final 
do Estadual e o time tricolor 
leva vantagem. Foi campeão 
em 1992 e no ano passado.

O São Paulo leva, ainda, 
vantagem no histórico em 
mata-matas. Em 18 confron-
tos em jogos eliminatórios 
ou finais, ganhou 14 vezes e 
perdeu 4. Rogério Ceni usou 
isso em parte de seu discurso 
para motivar seus jogadores, 
sobretudo porque ele bus-
ca seu primeiro título como 
treinador tricolor. Multicam-
peão como goleiro do time do 
Morumbi, incluindo três tro-
féus do Paulista, ele tem sete 
títulos à beira dos gramados, 
sendo quatro pelo Fortaleza e 
três pelo Flamengo.

Abel Ferreira, por sua vez, 

está em busca de seu quinto 
título à frente do plantel alvi-
verde -ele tem duas Liberta-
dores, uma Copa do Brasil e 
uma Recopa Sul-Americana.

Para o português ganhar 
o estadual pela primeira vez, 
porém, o Palmeiras vai preci-
sar buscar uma grande virada 
no segundo jogo.

Os primeiros 45 minutos 
da decisão foram mais briga-
dos do que jogado. O Palmei-
ras teve alguns de seus prin-
cipais jogadores abaixo da 
média, como Raphael Veiga 
e Dudu, e não exigiu muito 
trabalho do goleiro Jandrei.

Já o São Paulo apostou em 
chegadas de velocidade, po-
rém tinha dificuldades para 
fazer a bola chegar a Jona-

than Calleri, bem marcado 
por Gustavo Gómez.

A melhor chance da pri-
meira etapa com bola ro-
lando foi uma finalização de 
Alisson, logo aos 11 minutos, 
quando ele acertou a trave 
num chute de fora da área. 
Depois disso, a partida pas-
sou a ter muitas faltas e pou-
ca criatividade por parte dos 
jogadores. O placar só não fi-
cou zerado antes do intervalo 
porque, nos acréscimos, o ár-
bitro assinalou um pênalti de 
Marcos Rocha, que desviou a 
bola com a mão na área, em 
um lance que o VAR (árbitro 
de vídeo) precisou alertar o 
juiz. Calleri converteu a co-
brança e fez o sétimo gol dele 
no campeonato.

A vantagem deu confian-
ça aos donos da casa. Na 
etapa complementar, eles 
pressionaram o adversário 
até chegar ao segundo gol, 
aos 18 minutos, com Pablo 
Maia, num chute de fora da 
área que desviou na defe-
sa alviverde. Antes do fim, 
ainda teve tempo para Cal-
leri balançar a rede mais 
uma vez, já aos 35 minutos. 
Aos 39, porém, Veiga des-
contou para os visitantes em 
cobrança de falta.

CARLOS MESQUITA Muito bem acompanhado meu 
amigo Carlos Mesquita foi muito cumprimentado na noite das 
estrelas no Palácio da Abolição.

UM VITORIOSO Marcelo Paz, a estrela que mais brilha 
no futebol cearense.

JAMAIS SERÁ ESQUECIDO Os aplausos a Camilo 
Santana quando da inauguração do estádio Mauro Sampaio em 
Juazeiro jamais serão esquecidos pelo nosso governador. O povo 
do Cariri de há muito que esperava por esta obra e Camilo sabia 
disso. O governador aqui está com o homem que comanda a 
famosa equipe que criou o capacete Elmo.

Após fiasco na Ponte, Dedé é anunciado no Furacão
O Athletico-PR oficializou 

ontem a chegada do experien-
te zagueiro Dedé, que chegou 
a um acordo com a Ponte 
Preta no início da semana 
para a rescisão amigável do 
contrato que iria até dezem-
bro. Depois de uma passagem 
decepcionante pela Macaca, 
contribuindo bastante com 
o rebaixamento para a Série 

A2 do Paulista, Dedé encara o 
Athletico-PR como a grande 
oportunidade de reencontrar 
seu bom futebol. “Sonho em 
voltar a realizar meu futebol 
em alto rendimento. Voltar 
a desempenhar meu futebol 
que todos conhecem. E pro-
curava por um lugar como o 
Athletico-PR, que pudesse me 
oferecer uma estrutura para 

que eu tivesse condições para 
isso”, disse o zagueiro.

Dedé vem convivendo com 
muitos problemas físicos nos 
últimos anos e não consegue 
ter uma sequência de jogos. 
Até por isso o contrato com o 
Athletico-PR seria de produ-
tividade. O vínculo vai até de-
zembro de 2022. “Sempre me 
dedico ao máximo ao meu tra-

balho. Fisicamente, estou mui-
to bem. Mentalmente, quanto 
ao meu estado físico e condi-
ção de jogar, estou muito bem. 
Então, acho que é uma questão 
do tempo para que eu pos-
sa restabelecer tudo e voltar 
a atuar em alta performance. 
Pouco a pouco, vou conquis-
tando meu espaço e crescendo 
dentro do clube”, finalizou.

Iara Costa            

E 
stou com ela. A jornalista disse 
que teria sido melhor para a inau-
guração do estádio Mauro Sam-
paio em Juazeiro do Norte a pre-

sença dos times femininos do Fortaleza 
e do Ceará, que mandaram para o Cariri 
seus times sub-2. Está certo a Iara.

O jogo que irá decidir o campeão paulista de 2022 será no 
próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque

São Paulo derrota Palmeiras em 
partida de ida da final do Paulista
Na primeira disputa da decisão do campeonato estadual, o tricolor 
paulista de Rogério Ceni venceu o alviverde de Abel Ferreira por 3 a 1

CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO
Torna público que requereu à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Tecnologia e 
Meio Ambiente de Marco, Licença Prévia, referente à Implantação de projeto de reflorestamento, por 
meio do plantio de sabiá e carnaubeira, contemplando uma área de 97,00 hectares, situado no imóvel 
Sítio Ilha, Zona Rural, no município de Marco – CE. Foi determinado o cumprimento da legislação 
ambiental em vigor.

MARCELO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Re-
cursos Hídricos – SEMAD a Regularização de Licença de Instalação para residência, na Avenida Manoel 
Feliciano de Lima, 3134, Camará, Aquiraz - CE. 61700-000, Loteamento Reserva Caramá, Quadra F, 
Lote 20. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento 
ambiental da SEMAD.

FRANCISCO MARCIO DA SILVA RIBEIRO
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Re-
cursos Hídricos – SEMAD a Regularização de Licença de Instalação para residência, na Avenida Manoel 
Feliciano de Lima, 3134, Camará, Aquiraz - CE. 61700-000, Loteamento Reserva Caramá, Quadra F, 
Lote 19. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento 
ambiental da SEMAD.

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

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

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

Edital n° 30359 -  BRUNO SOUSA DE HOLANDA e CAMILA GOMES DE MOURA;
Edital n° 30361 - NATANAEL CORDEIRO DA ROCHA e RUTH LAUREANO DE SOUZA;
Edital n° 30369 - CARLOS AUGUSTO FERNANDES DO NASCIMENTO e FRANCISCA ELIENE DA SILVA;
Edital n° 30371 - EMANUEL COSTA DOMINGOS e FRANCISCA LIDIANE VIEIRA DE FRANÇA;
Edital n° 30367 - EMERSON VIEIRA DE JESUS e GLEICIANE DE SOUZA ALMEIDA;
Edital n° 30370 - FRANCISCO ADRIANO LIMA DO NASCIMENTO e RUTE MILER QUEIROZ DE FREITAS;
Edital n° 30368 - GLEISON DE OLIVEIRA NUNES e ANTONIA GERLANE FERREIRA SILVA;
Edital n° 30362 - GUILHERME SILVA DE SOUZA e TAIS DE SOUSA MARQUES;
Edital n° 30365 - HUGO SANCHES QUEIROZ DA SILVA e FRANCISCA JOSIVANIA PEREIRA ALVES;
Edital n° 30364 - JOSÉ NACILIO DA SILVA e MARIA SOCORRO DE SOUSA;
Edital n° 30366 - LUCAS MENDES LIMA e BRENA MOREIRA DA SILVA MARTINS;
Edital n° 30363 - RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS e LEILIANA DO NASCIMENTO AGUIAR;
Edital n° 30377 - ANTONIO NELSON ALVES e FRANCISCA VERANEIDE DE LIMA;
Edital n° 30372 - GABRIEL LIMA DE SOUZA e BEATRIZ CHAVES SILVA;
Edital n° 30376 - ICARO ÁVILA DE MELO FARIAS e ANA KAROLINA LIMA DA SILVA;
Edital n° 30374 - JONATAS FERREIRA e VITORIA DE SOUSA COELHO;
Edital n° 30375 - LUIZ ANTONIO LIMA ALENCAR e MARIA CELIA LIMA RIBEIRO;
Edital n° 30373 - MARCELO ANDRADE GUIMARÃES e VANESCA DA FONSECA PIRES;
Edital n° 30378 - ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA e MARIA DE JESUS FERREIRA DUARTE.
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, 31 de Março de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

       OFICIALA

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9485-EMANUEL SANTANA DE SA ROSAS E MYRELLA SIMÕES FONTOURA
Nº9486-JOÃO PEDRO BRUM AFONSO E BRUNA TIAGO LOPES MOURA
Nº9487-JOSÉ IRAILTON MARQUES CAVALCANTE E MARIA APARECIDA SOARES DE ARAÚJO.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 31 de Março de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

(SOBRAL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. / Autorização de Manejo de Fauna 
Silvestre (Levantamento). Torna público que requereu à Superintendência Estadual do 
Meio Ambiente - SEMACE a Autorização de Manejo de Fauna Silvestre 
(Levantamento) para geração de energia elétrica por fonte fotovoltaica, 
localizada no município de Sobral, CE, na Rodovia Municipal próximo à CE-240, s/n 
Bairro Distrito Caioca, Zona Rural - CEP 62.109-000. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

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° 27478 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA e LUCILENE DOS SANTOS SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 31 de Março de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala 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° 75734 - FELIPE RIBEIRO DA ROCHA e MARIA TAILÂNIA DE SOUSA; 
Edital n° 75735 - FRANCISCO ADRIANO MESQUITA DA SILVA e NATÁLIA BAR-
BOSA DA SILVA; Edital n° 75736 - JOSÉ AMERICO PRAXEDES e ANTONIA MA-
TIAS DE LIMA; Edital n° 75737 - ALESSANDRO DO NASCIMENTO TEIXEIRA e 
BEATRIZ ALVES MORAIS; Edital n° 75738 - JONHATHAN DA SILVA RODRIGUES 
e MIRELA SILVA ROCHA; Edital n° 75739 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA e 
NADIR ALENCAR CAVALCANTE; Edital n° 75740 - FRANCISCO VALDERI PEDRO-
ZA DA SILVA e MARIA JOSÉ SOARES PEDROSA;
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, 31/03/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
339339 - Carlos Alexandre Domingos dos Santos e Ana Cassia Cruz de Freitas;
339340 - Elloyn Richard Mendonça Vasconcelos e Milena Fernandes Alves; 
339341 - Pablo Bruno Lima Ribeiro e Margarida Kelly Castelo Mendes;             
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, 31 de março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 01/04/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO, 705, CENTRO - FORTALEZA - CE
TELEFONE - (085) 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°30702 JÔNATAS MACIEL DA SILVA E NAYARA SANTOS GOMES

31 DE MARÇO DE 2022 
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

AV. ABOLIÇÃO, 320 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30696 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIEGO GOMES DA SILVA PEDROSA e RENATA LUNA PETROLA DE SA RORIZ;
Edital n° 30697 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JARLES SOUZA DA SILVA e MARIA KAIANE PAIVA DOS SANTOS;
Edital n° 30698 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO CÉSAR FERREIRA DE SOUSA e PAULA ALENCAR E SILVA;
Edital n° 30699 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANIEL STEFANES ARI FERRO AMORIM e SOFIA TORRES PORTELA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

AV. ABOLIÇÃO, 320 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30597 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ ACACIO DA SILVA SOUSA e MARIA ELIETE NASCIMENTO DA SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA
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GERAL
Rede Cuca oferece 6.571 vagas gratuitas para cursos e práticas esportivas. Os interessados 
podem escolher entre Fotografia no Cinema; Teatro Básico; Noções Básicas de Libras; Inglês 
para Viagem, entre outras. As matrículas serão disponibilizadas no Portal da Juventude.

Vereadora Priscila Costa filia-se ao Partido Liberal (PL) e deve concorrer ao cargo de de-
putada federal. A vereadora Priscila Costa se filiou ao Partido Liberal (PL). A filiação foi realizada 
na manhã desta quinta-feira (31), durante ato na Câmara Municipal de Fortaleza. Priscila vinha 
sendo assediada por vários partidos, tendo em vista figurar forte nome para conquistar uma cadeira 
na Câmara dos Deputados. Nas últimas eleições de 2018, a parlamentar ficou como primeira su-
plente ao cargo de deputada federal com quase 50 mil votos e deverá assumir o pleito no próximo 
mês de maio por quatro meses. Antes do PL, Priscila estava no Partido Social Cristão (PSC).

Escolas públicas no interior recebem exposição
para celebrar os 100 anos de Antônio Bandeira

Projeto “Bandeira nas Escolas” também conta com oficina online para professores

Bandeira teve contato com o abstracionismo em Paris, onde 
realizou sua primeira exposição individual em 1950

A partir de hoje, 1º de abril, 
alunos da escola pública Maria 
do Socorro Gouveia, em São 
Gonçalo do Amarante, pode-
rão conferir uma exposição 
comemorativa dos 100 anos 
do mestre cearense da pintura 
abstrata e aquarelas, Antônio 
Bandeira. O projeto “Bandeira 
nas Escolas” será adotado por 
20 escolas no Ceará, devendo 
atingir cerca de 10 mil alunos. 
Maracanaú, por exemplo, tam-
bém receberá o projeto em 
data a ser definida.

Em São Gonçalo do Ama-
rante, a exposição, que conta 
com cerca de 20 reprodu-
ções das principais obras do 
artista, ficará até o dia 14 de 
abril. De acordo com Maria 
Amélia Mamede, diretora 
do projeto, ações como esta 
são importantes porque co-
nhecer a história da arte no 
estado deve passar pelo co-
nhecimento de seus atores. 
“Antônio Bandeira é um dos 
nomes mais importantes das 
artes visuais brasileiras do 
século XX, com suas obras 
espalhadas por todo o Brasil 
e no exterior. No entanto, é 
pouco conhecido em sua ci-
dade natal e estado. Então, le-
var a experiência do acesso à 
vida e a obra desse importan-
te artista é uma forma con-
creta de contribuir para que 
a educação em nosso estado 
alcance matérias transversais 
que permitam ampliar o re-
pertório simbólico de nos-
sos alunos, para que tenham 

mais conteúdo no enfrenta-
mento das suas expectativas 
profissionais”, explica.

A diretora afirma ainda, 
que o objetivo é que o pro-
jeto tenha o maior alcance 
possível. Desse modo, será 
feito contato com diversas 
instituições para patrocínios. 
“Esperamos que consiga-
mos mostrar a importância 
do projeto, pois certamente 
essa será a primeira expe-
riência de muitos alunos da 
rede escolar pública quanto à 
fruição de uma exposição de 
arte”, detalha.

Além da exposição, o 
“Bandeira nas Escolas” tam-
bém proporciona uma ofici-
na online para professores e 
a distribuição de uma revista 

didática sobre o pintor e as 
suas obras. “Quanto mais rica 
for a formação do estudante, 
maior a possibilidade de de-
senvoltura quando chegar à 
fase adulta”, pontua Maria 
Amélia Mamede.

As expectativas para a 
estreia hoje são positivas e 
espera-se que a exposição 
consiga impactar a maneira 
dos alunos de olhar e com-
preender o mundo. “É im-
portante conhecer como um 
jovem como eles [alunos] 
sonhou, acreditou em seus 
sonhos e conseguiu chegar 
aonde chegou sem nunca es-
quecer o amor que tinha por 
sua terra, pelas pessoas, por 
nosso patrimônio natural e 
cultural. Então, trabalhar o 

conceito de pertencimento 
e de valorização de nosso 
patrimônio é, certamente, o 
objetivo maior desse proje-
to”, detalha a diretora.

De acordo com ela, o pro-
jeto pode auxiliar na reve-
lação de novos talentos no 
Ceará. “Temos um exemplo 
por meio da trajetória de um 
artista que acreditou que já 
naquele tempo era possível 
viver de arte, mesmo com as 
limitações impostas por viver 
fora do eixo mais desenvol-
vido de nosso país. Então, 
quem sabe quantos artistas 
estão por trás dos bancos es-
colares sem que tenham um 
incentivo para que mostrem 
seus talentos?”, questiona.

O “Bandeira nas Escolas” 
surge da vontade de contri-
buir para a preservação da 
memória de artistas cearen-
ses. O projeto se pauta na 
premissa de que levar infor-
mação e formação à popula-
ção que tem menos acesso ao 
patrimônio cultural, é uma 
forma de contribuir para a 
democratização do acesso à 
arte e à cultura. “A educação 
do olhar é de uma riqueza tão 
grande que projetos dessa na-
tureza deveriam estar incluí-
dos na grade curricular há 
muito tempo”, afirma Maria 
Amélia Mamede.

Por Yasmim Rodrigues

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Vibrante o sermão do 
padre Marcelo Manuel 

sobre o Filho Pródigo 
uma das mais belas pas-
sagens bíblicas. 0 padre 
Marcelo é o pároco geral 
da Igreja da Piedade.

2Inscrito como um dos 
melhores médicos 

dermatologistas da cidade o 
doutor Ricardo Américo que 
atende no seu consultório 
na Rua Vicente Linhares.

3Tenho escutado 
muitos elogios ao 

advogado Eduardo 
Barroso Colácio, que 
atende no escritório Cin-
tra Mourão Advogados 
e Associados, na Rua 
Desembargador Leite 
Albuquerque.

4Mostrando a queridaça 
que é, recebendo os 

parabéns, Edinete Araújo.

5Matérias de capa 
(aniversariantes 

de ontem) encerrando 
este mês da mulher, 
Clarice Fortes Carneiro, 
Sthepanie Pontes e 
Marília Brasileiro. 
Parabéns ao trio!

6Para garantir ainda 
mais a qualidade de 

seus produtos, a Campo 
Ouro Verde está investin-
do na instalação de ne-
bulizadores de hortaliças. 
A tecnologia, adquirida 
pela empresa, já pode ser 
vista em todas as unida-
des do Supermercados 
Lagoa, em Fortaleza, que 
é referência em frutas, 
legumes e verduras.

NUMERADAS

Rapidíssimas

Na solenidade de outorga da Medalha da Abolição Graça Brin-
gel, Fatima Duarte, Camila Duarte e Celia Leite

Ontem aconteceu solenidade em come-
moração aos 80 anos do Senge (Sindicato 
dos Engenheiros do Ceará). Na mesma 
ocasião Teodora Ximenes da Silveira, foi 
reconduzida à presidência da entidade, 
bem como também foi empossada toda 
diretoria, que atuará para atuar no triênio 
2022 - 2025.

O evento ocorreu  na linda casa que sedia 
a entidade localizada na Rua Alegre, na 
Praia de Iracema, de frente para o mar e pro 
calçadão de Iracema. A competente Juraci 
Neves, continua na diretoria, desenvolvendo 
ações na parte de publicidade, propaganda e 
comunicação do Simdicato.

Próximo domingo,  a Fundação Terra 
realiza ação em Fortaleza para divulgar 
campanha de doações por meio do Impos-
to de Renda. Com o objetivo de informar 
sobre a campanha “Declarante do Bem”, 
que visa destinar, por meio do IRPF, doa-
ções para manter projetos com crianças e 
idosos atendidos na instituição.

A ação Ciclo do Amor em Fortaleza, 
acontece a partir das 8h30, às atividades co-

meçarão no Parque do Cocó com o circuito 
de bike, mas na programação, que acontece 
pela manhã, terá ainda aula de funcional e 
brincadeiras infantis com o tio Pacheco.

Na ocasião, integrantes da Fundação 
realizarão panfletagem e a turma da Ins-
tituto Padre Airton (IPA) estará presen-
te para explicar aos interessados como 
realizar a doação através do Imposto de 
Renda (IR).

Only for woman… O médico dermatolo-
gista Gustavo Vasques, realizou ontem, na 
Farben Design Hous Design um coquetel 
reunindo grupo formado apenas por mu-
lheres, em celebração ao Dia Internacional 
da mulher, na realidade celebrando março o 
mês da mulher.

Daíra: turnê chega ao Ceará com can-
ções de Belchior e novo álbum “Samsara”. 
A cantora fluminense mostra em Fortaleza 
no Theatro José de Alencar, em 2 de abril, 
clássicos do compositor como “Alucinação” 
e novidades como “Água Morta”, gravado 
com Elba Ramalho. Antes ela se apresenta 
em Quixadá (31/3) e Sobral (01/04). Daira é considerada uma das melhores intérpretes da obra de 

Belchior, o espetáculo é parte da turnê de lançamento do álbum 
“Samsara”, seu primeiro trabalho completo após “Amar e Mudar as 
Coisas” (2017), baseado na obra de Belchior.

O álbum traz oito canções com tons poéticos, de protesto 
e influências latinas, com destaque para a parceria com Elba 
Ramalho em “Água Morta”, que amadrinhou a carreira de Daíra 
e que aqui presta um tributo ao descaso das tragédias das 
barragens em Mariana e Brumadinho (MG).

Tributo à Rita Lee na Casa é Sua. A banda Jardim Suspenso em 
formato duo, fará seu show Tributo à Rita Lee, hoje sexta-feira, 19h, 
na cafeteria A Casa é Sua, fechando a programação especial do selo 
Casa Delas. Antes acontece o bate-papo sobre mulheres e longevi-
dade com Clara Vasconcelos, Joane Jeanny Bastos e Silvia Samary. 
A entrada é gratuita.A Casa é Sua fica na Vila Bachá, 07 - Meireles 

Se existe o carnaval de época e a Micareta, agora também 
existe a Macareta  - Carnaval Toda Época SOLAR. O projeto do 
maracatu Solar será lançado amanhã sábado, 02 de abril, às 
18h, no estacionamento vizinho à sede da Associação Solar,  na 
Av. da Universidade, 2371, Benfica.

Depois de dois anos sem a realização do carnaval oficial de rua de 
Fortaleza e com várias restrições em seus programas de formação 
e difusão, o maracatu Solar vai realizar seu ensaio aberto semanal-
mente (aos sábados) para seus brincantes e a comunidade em geral.

Em sua festa de aniversário Stelinha Frota Salles aparece 
emoldurada pelo casal Excelsa e Artur Costa Lima

Educadora Maria Inês Fini, uma 
das criadoras do Enem, profe-
rirá palestra no evento Panora-
ma Azul da Meireles e Freitas 
Cobrança Digital. O evento que 
acontece próximo dia 5, será 
realizado no Auditório do BS 
Design. Eduardo Deschamps 
também falará na noite

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPSIC - COOPERATIVA DE 
TRABALHO DOS PSICÓLOGOS DO CEARÁ LTDA - CNPJ No 12.977.744/0001-40 e NIRE No 
23400015357. O Diretor Presidente da COOPSIC - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 
PSICÓLOGOS DO CEARÁ LTDA., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
cooperados em condição de votar para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 09 de abril 
de 2022 (sábado) em primeira convocação às 7:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
cooperados em condições de votar; em segunda convocação ás 8:00 horas, com a presença de metade 
mais um dos cooperados em condições de votar; e em terceira e última convocação às 9:00 horas, com 
a presença de no mínimo 20% (vinte por cento) do total de cooperados aptos a votar, para deliberação da 
seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas do exercício de 2021, acompanhada do Parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da Gestão, b) Balanço Geral, c) Demonstrativo das sobras 
apuradas ou das perdas e Parecer do Conselho Fiscal; II - Plano de atividade da cooperativa para o 
exercício de 2022; III - Destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo se, no primeiro 
caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; IV – Apresentação da análise financeira para a deliberação 
ou não da contratação efetiva de um funcionário e pró-labore da Diretoria; V - Eleição e posse dos 
componentes da Diretoria e do Conselho Fiscal; V - Outros assuntos. A Assembleia será realizada na 
sede da OCB, situada na Rua Idelfonso Albano, no 1585, Aldeota, CEP 60.115-000, Fortaleza/
CE. Fortaleza/CE, 28 de março de 2022. Lidinalva Chaves, Diretora Presidente da COOPSIC. 

ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ
CNPJ Nº 07.047.251/0001-70

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ 2022

A Enel Distribuição Ceará - ENEL comunica, com base na Lei 9.991 de 24/07/2000, 
a sua Audiência Pública do Programa de Eficiência Energética 2022, seguindo o 
estabelecido nos Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE, 
aprovado pela Resolução Normativa da ANEEL Nº 920 de 23/02/2021. A Audiência 
Pública tem a intenção de dar conhecimento e obter subsídios e sugestões para 
formatação do Programa de Eficiência Energética da Enel Distribuição Ceará. As 
contribuições podem ser enviadas através de correspondência impressa à Área de 
Projetos de Distribuição em Sustentabilidade, localizado na Rua Padre Valdevino, 
Nº 150, Bairro Joaquim Távora, CEP 60.135-040, ou por e-mail eletrônico para  
pee-ce@enel.com. Para maiores informações e/ou contribuições sobre o referido 
programa, consultar o site www.peeenel.com.br, em seu link específico.   

EDITAL DE LOTEAMENTO.
O DOUTOR RICARDO LUIS NEVES SOLON, OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS, DO 
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE TIANGUÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ETC.

FAZ SABER a quem interessar possa, que a Empresa- LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
PALMEIRAS SPE LTDA., empresa brasileira, sediada na Rua Maestro Quincas Bezerril, nº 363, 
sala 6, Bairro Centro, na cidade de Tanguá-CE, inscrita no CNPJ sob n. 34.072.638/0001-50., 
representada neste ato, por seu titular- ARONILDO VIEIRA, brasileiro, casado, empresário, 
inscrito no CPF sob n. 301.347.303-72., depositou neste Ofício Imobiliário, os documentos 
necessários, exigidos pelo art. 18, da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para 
o registro do Loteamento denominado- LOTEAMENTO RESIDENCIAL PALMEIRAS, situado 
em um terreno de zona urbana, localizado as margens na Rua Das Palmeiras Compridas, deste 
município e comarca, com uma área total de 449.261,97m²; cujo imóvel, é objeto da Matrícula 
3016, do livro 2-L de Registro Geral, deste mesmo Cartório; a área total, já mencionada, foi 
dividida em 30 (TRINTA) QUADRAS,  de forma irregular, designadas pelos números das 
quadras e quantidade de lotes: 1381 LOTES; área parceladas de 224.992,17m²; sistema 
viário – 106.986,08m²; áreas verdes: 41.860,68m²; áreas institucionais: 41.673,28m²; 
loteamento este que destina-se a zona residencial e foi aprovado pela Prefeitura Municipal de 
Tianguá-CE e pelas demais repartições competentes. E para que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital, que será publicado em jornal e fixado no Quadro de Editais desta 
serventia, por três dias consecutivos; podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 
dias, contados da ultima publicação; tudo nos termos do art. 19 da  Lei Federal n. 
6.766. Tianguá, 12 de novembro de 2021.  Eu Ricardo Luis Neves Solon- Oficial, 3º Oficial do 
Registro de Imóveis de Tianguá, digitei e subscrevi.

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° 18256 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARIANO MARIO MORAES SOUSA e FERNANDA MATOS DOS SANTOS;
Edital n° 18257 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA e MARIA APARECIDA DE MOURA;
Edital n° 18258 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CHRISTIAN MAX UCHÔA LEITE e AMANDA GONÇALVES MOURA;
Edital n° 18259 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JUAN CARLOS MALDONADO ZAMORANO e ELISSANDRA MARIA FERREIRA BATISTA.
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, 31 de Março de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)
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