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Proposta do 
prefeito José Sarto 
(PDT) será vota-
da no plenário da 
Câmara Municipal 
de Fortaleza e pre-
vê experiências de 
profissionalização 
em outros países sem 
que os professores te-
nham perda salarial. 
POLÍTICA3

Incidente gerou protestos em Estocolmo; EUA advertem contra guerra nuclear

As tensões que se alastram a partir da guerra na Ucrânia foram 
sentidas de forma aguda na Suécia após aviões de combate russos 
violaram o espaço aéreo do país nórdico. ÚLTIMAS8

CAÇAS RUSSOS INVADEM ESPAÇO AÉREO DA SUÉCIA

TEMOR NUCLEAREXPORTAÇÕES 
CRESCEM 47,7% NO 
ESTADO DO CEARÁ
Balança comercial no Ceará retoma crescimento 
com taxas acima dos resultados do Brasil para 
o mesmo período. ECONOMIA9

Janela partidária: Inicia 
período de migração 
de deputados 
entre partidos

Vereadores discutem 
programa de 
intercâmbio a professores 
da rede pública

A Assembleia-Geral da ONU aprovou ontem uma resolução condenando a invasão da
Ucrânia pela Rússia, por 141 votos a favor, inclusive o Brasil, cinco contra e 35 abstenções

Documento defende que nenhuma aquisição de território por ameaça ou uso da força deve ser reconhecida como legal e expressa grave preocupação com os relatos de ataques a civis

Assembleia da ONU aprova 
resolução contra Rússia

Os votos contrários foram de Belarus, Coreia do Norte, Eritreia, Rússia e Síria. O grupo que se absteve inclui China, Índia, África do Sul, Irã, 
Cuba, El Salvador, Nicarágua, Sudão e Uganda -veja a lista completa ao final do texto. A resolução foi proposta conjuntamente por 95 dos 

193 países do colegiado. O Brasil não se juntou ao grupo dos proponentes, mas votou a favor da medida. INTERNACIONAL7

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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facebook jornaloestado
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As mudanças 
podem ocorrer 
a partir de hoje 
e até 1º de abril. 
Nesse período, os 
parlamentares não 
perdem o mandato 
na Câmara Federal 
ou na Assembleia 
Legislativa caso 
mudem de legenda. 
NACIONAL5
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A paz precisa mais que o silêncio das armas e a 
retirada de tropas

Embaixador Ronaldo Costa Filho, chefe da missão brasi-
leira, à assembleia-geral da ONU

A
janela partidária que se abre nesta 
quinta-feira (3) permitirá a polí-
ticos com mandato trocarem de 
legenda sem o risco de serem pu-

nidos com a cassação de mandato. Espera-se 
grande debandada de parlamentares que se 
sentem desconfortáveis nos atuais partidos. 
A tendência é que partidos maiores, como o 
recém-criado União Brasil, ele próprio uma 
federação de interesses, sofram defecção 
mais expressiva de filiados. A janela partidá-
ria deve perdurar por 30 dias, encerrando-se 
em 1º de abril.

PL deve crescer
A expectativa é que ao menos trinta depu-

tados do União Brasil, leais a Jair Bolsonaro, fi-
liem-se ao PL do presidente.

Só pensam naquilo
Os “passes” de deputados federais são mais 

disputados. Mais deputados significam valor 
maior dos pornográficos fundos Eleitoral e Par-
tidário.

Mais ao centro
DEM (atual União), PP e PSD foram os parti-

dos que mais ganharam prefeituras nas eleições 
municipais de 2020. Devem ganhar filiados.

Puxadinhos encolhem
Partidos “ideológicos” à esquerda não devem 

registrar alterações, exceto pela filiação ao PT de 
alguns tipos do Psol, Rede, PSB e PDT.

Posição história
Mesmo equidistante dos conflitos, o Brasil 

condenou na ONU a invasão russa, pedindo 
respeito à soberania da Ucrânia e solução nego-
ciada.

Trevisan gostou
O professor Leonardo Trevisan, professor de 

Relações Internacionais da PUC-SP, foi um dos 
especialistas que elogiaram o discurso brasileiro. 

Posição adequada
“Não precisa dizer mais nada”, disse Trevi-

san, ao citar referências do embaixador Ronaldo 
Costa Filho à posição brasileira de “equidistân-
cia”.

Notícias do front
O repórter da Band no front, Yan Boechat, 

Janela partidária se abre para debandada geral

O PODER SEM PUDOR

No governo José Sarney, o líder baiano 
Roberto Santos era o ministro da Saúde e o 
filho do então ministro da Aeronáutica era 
titular da Secretaria de Vigilância Sanitária. Os 
dois brigaram por causa de um caso de contami-
nação de sucos de frutas. Sobrou para o rapaz, 

sumariamente demitido. Mas reza a lenda que 
ele se vingou, promovendo atos do mais genuíno 
terrorismo à brasileira: piloto de ultraleve, fazia 
voos rasantes sobre a casa de Santos, na Penín-
sula dos Ministros, em Brasília. Megafone em 
punho, berrava: “Vou jogar suco na sua piscina!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Bombardeio aéreo

Posição brasileira na ONU
desnorteia opositores
A tentativa eleitoral de confun-
dir os presidentes da Rússia e 
do Brasil esbarra na posição 
brasileira nas Nações Unidas, na 
assembleia-geral ou no conselho 
de segurança. O discurso de on-
tem do chefe da missão do Bra-
sil na ONU, embaixador Ronaldo 
Costa Filho, arrancou elogios de 
quem entende do assunto e dei-
xou no “ora e veja” quem torcia 
por uma titubeada do governo 
de Jair Bolsonaro, que falou em 
“neutralidade”, quando termo 
correto foi explicitado no discur-
so da ONU: equidistância. 

experiente na cobertura de conflitos internacio-
nais, observou ontem que os russos, até agora, 
estão nitidamente tentando evitar alvos civis e a 
destruição da infraestrutura.

Vai que é tua
O STF deu mais uma força à candidatura do 

ex-corrupto Lula suspendendo outro processo de 
ladroagem, no caso em que é acusado de receber 
propina na compra dos caças suecos Gripen.

É guerra, Mamãe
O deputado Arthur do Val Mamãe Falei ex-

plicou nas redes sociais que foi à Ucrânia ver “o 
maior evento político da minha geração”. Como 
se tivesse ido dar um rolé no Lollapalooza e des-
cobriu estar numa guerra.

Lorota de candidato
Sérgio Moro diz que nunca prendeu quem 

não merecia. Não é verdade. Houve casos 
como o do publicitário que prendeu por 90 
dias, na ação contra o ex-presidente do BB 
Aldemir Bendine. Após intensa aflição e hu-
milhações, o publicitário foi declarado ino-
cente. O MPF nem recorreu.

Contra redução de impostos
Pagadores de impostos veem intrigados po-

líticos de oposição queixando-se da redução de 

carga tributária alegando “perda de receitas”, 
apesar da arrecadação recordes. Eles temem é 
perda de votos para governistas.

Saindo do PSB
O deputado Luiz Claudio Romanelli, do Pa-

raná, deixará o PSB caso a legenda se una em 
federação ao PT. Deputados estaduais do PSB 
de todo o País rejeitam a federação com petistas, 
até por razões regionais.

Efeito do pânico
A volta às aulas já mostra os graves transtornos 

psicológicos causados pela clausura e exposição 
ao terror midiático em crianças na pandemia. 
Para a psicóloga Muriell Coelho, o distanciamen-
to social potencializou a ansiedade e pode ter ge-
rado “um quadro de fobia social de fato”. 

Queda continua
A Quarta-Feira de Cinzas trouxe o fim do 

carnaval e outra redução das médias de casos e 
mortes por covid. Segundo o Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde (Conass): 51 mil ca-
sos e 512 mortes, em média.

Pergunta na lacrolândia
De que adianta a Fifa usar questões humani-

tárias para excluir a Rússia da Copa do Mundo e 
manter a competição no Catar?

FOTO PAULO SERGIO/CÂMARA DOS DEPUTADOS
Começa hoje e vai até 1º de 

abril o prazo para deputados 
federais e estaduais mudarem 
de partido sem correr o risco 
de perder o mandato. Trata-
-se do período da chamada 
janela partidária, que tende 
a reorganizar a dinâmica das 
legendas nos estados em an-
tecipação às eleições de outu-
bro deste ano. Mesmo antes 
desse período, 39 deputados 
já deixaram a legenda pela 
qual foram eleitos em 2018. 
Por enquanto, o número é 
bem menor em comparação 
com a legislatura passada, 
quando 117 deputados mu-
daram de sigla no mesmo 
intervalo de tempo (entre 1º 
de fevereiro de 2015 e 24 de 
fevereiro de 2018).

Até o momento, o parti-
do mais beneficiado com as 
trocas partidárias foi o PL, 
que ganhou 11 deputados e 
perdeu apenas três. O PL é o 
partido ao qual se filiou o pre-
sidente Jair Bolsonaro, levan-
do consigo apoiadores, o que 
tende a continuar com mais 
intensidade durante o próximo 
mês. Em seguida, aparece o Re-
publicanos, que ganhou quatro 
deputados e perdeu um.

Fatores
O cenário eleitoral está entre 

os principais motivos para a tro-
ca de partido. É o que explicou 
o 1º vice-presidente da Câmara 
dos Deputados, Marcelo Ramos 
(PL-AM), ao anunciar neste 
mês sua filiação ao PSD: “e não é 
nada fácil de ser atingido. Assim, 
qualquer decisão tem a ver com 
o projeto político, mas tem a ver 
também com a possibilidade 
eleitoral.” A fusão ou incorpora-
ção de partidos é outra motiva-
ção para mudança de legenda, 
especialmente fora do período 
da janela partidária. Em 2019, 

quando a cláusula de barreira 
passou a vigorar, houve a incor-
poração do Partido Republica-
no Progressista (PRP) ao Pa-
triota; e do Partido Pátria Livre 
(PPL) ao Partido Comunista do 
Brasil (PCdoB). Três deputados 
do PRP optaram por seguir para 
outras legendas: PSL, PL e PSD. 
No ano passado, o TSE aprovou 
o pedido de incorporação do 
Partido Humanista da Solidarie-
dade (PHS) ao Podemos (Pode). 
No entanto, seis deputados do 
PHS foram para outras legen-
das: três para o PL, dois para o 
PP e um para o DEM.

Bancadas
A expectativa é de que as 

trocas durante a janela partidá-
ria alterem a composição das 
bancadas na Câmara dos Depu-
tados. O partido União Brasil, 
resultante da fusão do PSL com 
o DEM, conta atualmente com a 
maior bancada, de 81 integran-
tes. Antes da fusão, o PSL tinha a 
maior bancada, com 55 deputa-
dos. O segundo lugar permane-
ce com o PT, com 53 deputados.

Nas últimas eleições gerais, 
realizadas no ano de 2018, 30 

partidos elegeram representan-
tes para a Câmara Federal. Com 
a fusão recente e outras incor-
porações e trocas de legenda, o 
número de siglas com represen-
tação na casa caiu para 23.

Legislação
A janela partidária faz par-

te do Calendário Eleitoral e 
está prevista na Lei dos Parti-
dos Políticos (artigo 22-A da 
Lei 9.096/1995). A regra foi 
regulamentada pela Refor-
ma Eleitoral de 2015 (Lei nº 
13.165/2015), após a decisão 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) que firmou o en-
tendimento segundo o qual o 
mandato obtido nas eleições 
proporcionais (deputados e 
vereadores) pertence à agre-
miação, e não aos candidatos 
eleitos. A regra também está 

prevista na  Emenda Constitu-
cional nº 91/2016.

O parlamentar que trocar 
de partido fora da janela par-
tidária sem apresentar justa 
causa pode perder o mandato. 
São consideradas “justa causa” 
as seguintes situações: criação 
de uma nova sigla; fim ou fu-
são do partido; desvio do pro-
grama partidário ou grave dis-
criminação pessoal. Em 2018, 
o TSE decidiu que só pode 
usufruir da janela partidária 
a pessoa eleita que esteja no 
término do mandato vigente. 
Ou seja, vereadores só podem 
migrar de partido na janela des-
tinada às eleições municipais, e 
deputados federais e estaduais na-
quela janela que ocorre seis meses 
antes das eleições gerais. (Com 
informações da Agência Câmara 
e do Tribunal Superior Eleitoral)

Zelotes: Lewandowski 
suspende última ação 
pendente contra Lula

O ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
suspendeu nesta quarta-
-feira (2) a ação penal na 
qual o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
se tornou réu em 2016, re-
ferente à Operação Zelotes. 
O processo tramitava na 
Justiça Federal no Distrito 
Federal e, além de Lula, 
também havia se torna-
do réu Luis Cláudio Lula 
da Silva, seu filho. Era a 
última ação penal contra o 
petista que ainda não havia 
sido suspensa, trancada, 
anulada ou que houvesse a 
absolvição.

O ministro decidiu acatar 
os argumentos da defesa, 
que usaram como provas as 
mensagens trocadas entre 
procuradores obtidas por 
hackers e, depois, apreen-
didas na Operação Spoo-
fing, da Polícia Federal 
(PF). Segundo Lewando-
wski, “os procuradores 
República responsáveis 
pela denúncia referente à 
compra dos caças suecos 
agiam de forma concer-
tada com os integrantes 
da ‘Lava Jato’ de Curitiba, 
por meio do aplicativo 
Telegram, para urdirem, 
ao que tudo indica, de 
forma artificiosa, a acusa-

ção contra o reclamante 
[Lula]”. Segundo ele, havia, 
por parte dos procurado-
res, “quando menos, franca 
antipatia e, em consequên-
cia, manifesta parcialidade 
em relação” a Lula. O caso 
ficará suspenso até posterior 
julgamento do tribunal, que 
não tem data marcada.

Lula e o filho eram 
acusados de participarem 
de um esquema de tráfico 
de influência, lavagem de 
dinheiro e organização 
criminosa envolvendo a 
compra de 36 caças Gripen, 
da sueca Saab, pelo gover-
no brasileiro. Segundo o 
Ministério Público Federal 
disse na denúncia, houve 
uma simulação de prestação 
de serviços por uma firma 
de Luís Cláudio, que rece-
beu R$ 2,55 milhões de um 
escritório apontado como 
sendo de lobistas.

Em primeira instância, 
a tramitação do processo 
já havia sido interrompida, 
após questionamentos da 
defesa de Lula em meio à 
divulgação de troca de men-
sagens vazadas de procu-
radores da Lava Jato. Essas 
mensagens também foram 
usadas pela defesa para pe-
dir a suspensão do processo, 
um argumento aceito pelo 
ministro Lewandowski.

Resolução. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alterou dispositivos da Resolução nº 
23.670/2021, que regulamentou o instituto das federações partidárias, para ajustar o texto à de-
cisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que adiou o prazo final para a formação das federações.

As trocas vão alterar as bancadas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas

Deputados podem trocar de 
partido ao longo deste mês
Durante o período da janela partidária, que inicia hoje, os parlamentares 
podem mudar de legenda sem perda de mandato nas casas legislativas

COOCAF - Cooperativa Cearense de Agricultores Familiares LTDA - CNPJ: 
27.258.893/0001-26 - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente 
Edital de Convocação, o Presidente da COOCAF Cooperativa Cearense de Agricultores 
Familiares LTDA, CNPJ: 27.258.893/0001- 26, situada à Rua Luis Moreira Lima, 35, Horácio 
Alves, Parambu-CE, CEP: 63.680-000, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, Convoca 
seus cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 31 
de março de 2022, às 07:00 (sete) horas em Primeira Convocação, com a presença de no mínimo 
dois terços dos cooperados, às 08:00 (oito) horas em Segunda Convocação, com a presença de 
no mínimo metade mais um dos cooperados e às 09:00 (nove) horas em Terceira e Última 
Convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do dia para AGO: 1 - Prestação de contas do exercício 2021; 2 - Destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2021; 3 - Eleição do conselho fiscal para 
2022/2023; 4 - Assuntos gerais de interesse da sociedade. Parambu, 03 de março de 2022. 
Francisco Sirlandio Felix Azevedo - Presidente da COOCAF.
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Esporte. . As inscrições para a CopArena 2022 estarão abertas a partir do próximo dia 10 de março. Os 
interessados têm até o dia 1º de abril para se inscreverem no torneio, que oferta 384 vagas para as equipes da 
categoria aberto masculino, 96 vagas para a categoria sub-17 masculino e 24 para a categoria aberto feminino.CIDADES

Indústria
Há alguns dias o município de Quixadá recebeu a 

visita do deputado estadual Salmito Filho, do PDT, 
bem como de dirigentes do CEP da Telite S.A., à frente 
Leonardo Retto e o executivo Fábio Feijó, fundador do 
programa Pontes de Oportunidades para o Desenvolvi-
mento (PODE). O tema do encontro com autoridades e 
lideranças locais, foi a possibilidade de implantação de 
uma fábrica de telhas de plástico 100% reciclado.

Governo apoia
Destaque-se que, a importante reunião em Quixadá 

também foi acompanhada pelo secretário estadual de 
Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior que na opor-
tunidade prometeu total e irrestrito apoio do Estado. 
Como cofundador do PODE, o deputado Salmito Filho 
foi quem atraiu a Telite para o Sertão Central, que não 
é uma indústria qualquer, mas uma das 78 startups da 
América Latina com Selo Impact, que avalia negócios de 
impacto socioambiental. No caso de Quixadá, a empresa 
vai fabricar uma nova telha que consegue converter a 
energia solar em eletricidade com a adição do grafeno, 
tornando as construções autossuficientes em energia.

Santa Quitéria
A população de Santa Quitéria, na zona norte do Cea-

rá, agradece ao trabalho do deputado Tin Gomes (PDT), 
que conseguiu do Estado dois novos equipamentos vol-
tados para a Educação. Foi entregue semana passada o 
primeiro Centro de Educação Infantil (CEI) num bairro 
da cidade (Flores) e a Escola de Ensino Médio em Tempo 
Integral (EEMTI) João de Mesquita Braga, na localidade 
de Trapiá.

Cursos de medicina
O reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), 

Hildebrando Soares confirmou ontem através do setor 
de comunicação que as cidades de Quixeramobim (no 
Sertão Central) e Crateús (nos Inhamuns) vão ganhar 
cursos de Medicina. Ressaltou que já começou o proces-
so com garantia de construção de campus, aquisição de 
móveis e equipamentos, estrutura laboratorial e garantia 
de custo de manutenção. Brevemente, garantiu" teremos 
novidades a respeito".

O Governo do Ceará inaugurou na manhã da última 
sexta-feira,25/02, a base do Comando de Policiamento 
de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), no 
município de Paraipaba, na Região do Litoral Oeste e 
Vale do Curu. É a de número 55 no estado. A solenidade 
contou com a participação do governador Camilo San-
tana, da vice, Izolda Cela, do secretário da Segurança 
Pública e Defesa Social, Sandro Caron, da prefeita do 
município, Ariana Aquino, e demais autoridade.

Mais policiais
Com a inauguração dessa sexta-feira, o CPRaio passa a 
contar com 2.665 policiais militares atuando em 55 muni-
cípios do Interior, RMF e na Capital, com auxílio de 1.673 
motocicletas e 126 viaturas. Em 2004, quando foi criado, 
o grupamento motorizado possuía 16 policiais militares e 
oito motocicletas. Paraipaba ganhou também uma Central 
de Videomonitoramento. O governador Camilo Santana 
(Foto), destacou a importância do CPRaio para oferecer 
ao município uma sensação de segurança e destacou que 
novas bases vão funcionar no Ceará.

Raio se estende no Ceará

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 3 de março de 2022  O ESTADO                     

FOTO  ASCOM SSPDS/CE

CORPO DE BOMBEIROS

Vinculado à Secretaria da 
Segurança Pública e Defesa 
Social (SSPDS/CE), o Cor-
po de Bombeiros do Ceará 
vai ganhar uma nova sede 
para o comando geral. A ini-
ciativa integra um conjunto 
de investimentos realizados 
pelo Governo do Ceará, por 
meio da SSPDS/CE, no CB-
MCE. De acordo com o Exe-
cutivo estadual, nos últimos 
sete anos, foram investidos 
mais de R$ 144 milhões 
para construção e refor-
ma de quartéis, compra de 
equipamentos, capacitação 
e valorização salarial. Com 
a migração para o Centro 
Integrado de Segurança Pú-
blica (CISP), a antiga sede, 
o “Casarão Vermelho”, deve 
ser transformada em um 
museu, para expor a história 
de 96 anos da corporação no 
Estado.

Na avaliação do coronel 
Ronaldo Roque, coman-
dante-geral do CBMCE, os 
investimentos realizados 
reafirmam a importância 
do órgão para a sociedade. 
“A partir do momento que 
tenho bombeiros motiva-
dos pelas boas condições 
de trabalho, pelos melhores 
equipamentos, valorização 
salarial, a sociedade é me-
lhor atendida. E sabemos 
que em questão de segu-
rança pública, o bom aten-
dimento é fundamental. 
Segundos e minutos podem 
salvar uma vida. E quanto 
mais se investe na corpora-
ção, mais motiva o trabalho 
dos nossos homens e mu-
lheres do Corpo de Bom-
beiros”, explanou.

Este ano, o governador 
Camilo Santana (PT) e o ti-
tular da SSPDS/CE, Sandro 
Caron, entregaram o novo 
Centro Integrado Multifun-
cional do CBMCE, no bair-
ro Cidade dos Funcionários. 
Na ocasião, Camilo explicou 
os investimentos feitos na 
corporação. “Mais de 700 
bombeiros ingressaram na 
corporação nos últimos sete 
anos. Logo teremos outra 
turma com 182 novos bom-
beiros militares ingressan-

do nas fileiras do Corpo de 
Bombeiros Militar do Esta-
do do Ceará”, revelou.

Além disso, segundo a 
pasta da segurança, o Cor-
po de Bombeiros recebeu 
investimento superior a 
R$ 43 milhões entre 2015 e 
2021 para nomeação de no-
vos militares. “Ano passado, 
por exemplo, Sandro Caron 
participou de uma comitiva 
para na Alemanha para ad-
quirir novos equipamentos 
para o órgão. Com isso, o 
Ceará foi o primeiro estado 
da América Latina a fazer a 
aquisição, que foi orçada em 
mais de R$ 27 milhões”, des-
tacou a SSPDS/CE.

História
Uma das atuações mais 

lembradas pela corporação 
foi o resgate das vítimas da 
queda do Edifício Andrea, 
em 2019. Missão que durou 
103 horas ininterruptas e é 
uma das mais importantes 
registradas ao longo de qua-
se 100 anos de existência, ao 

lado do atendimento presta-
do pela corporação, durante 
um dos maiores acidentes 
aéreos brasileiros, a queda 
do Boeing-727 da Vasp, em 
junho de 1982, no município 
de Pacatuba

Luciano Viana do Nasci-
mento, capitão do CBMCE 
e historiador, relembra a co-
moção durante o ocorrido 
com o prédio na capital cea-
rense, há quase três anos. “A 
corporação trabalhou diu-
turnamente mais uma cen-
tena de bombeiros da ativa 
e da reserva. Ainda tivemos 
apoio de voluntários que se 
apresentaram para colaborar 
com o nosso trabalho. Com 
certeza, ficará na memória 
dos membros da nossa ins-
tituição e da sociedade cea-
rense”, pontua.

Museu
Com a intenção de pre-

servar a memória, a insti-
tuição cearense vai lançar o 
Museu do Corpo de Bom-
beiros. Previsto para ser ins-

talado no “Casarão Verme-
lho”, no bairro Jacarecanga, 
o equipamento vai ilustrar 
a história da corporação em 
“narrativas e equipamentos 
utilizados durante algumas 
ações”. Segundo a SSPDS/
CE, a pedra fundamental do 
museu foi lançada em agosto 
do ano passado.

O tenente coronel Hans 
Nelivando Rabelo, da Co-
missão Especial de Criação 
do Museu do CBMCE, des-
taca as influências causadas 
pelo prédio no qual o museu 
será instalado. “Esse prédio, 
no estilo arquitetônico Art 
Déco, representa uma épo-
ca, que influenciou vários 
edifícios aqui em Fortaleza, 
como a Delegacia Geral da 
Polícia Civil, Cineteatro São 
Luiz, Cine Diogo e o Liceu 
do Ceará”, apontou. A facha-
da do Casarão, que tinha as 
cores vermelho e amarelo, 
passou por um processo de 
manutenção com resgate das 
cores históricas do prédio - 
vermelho e branco. 

A pedra fundamental do Museu do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) foi lançada em agosto do ano passado

FOTO ASCOM SECITECE

Zona Norte do Ceará recebe ônibus-
laboratório do projeto Ciência Itinerante

Iniciada em fevereiro, a 
atual temporada do projeto 
Ciência Itinerante contempla 
os municípios da zona Nor-
te do Ceará com a visita do 
ônibus-laboratório. Mês pas-
sado, cidades como Santana 
do Acaraú, Senador Sá, Mo-
raújo, Massapê, Meruoca e 
Alcântaras receberam o equi-
pamento. Já no primeiro dia 
de março, a equipe do projeto 
foi ao município de Coreaú. 
Agora, desta quarta-feira (2) 
até sexta (4), as apresentações 
vão ser realizadas em Fre-
cheirinha. O objetivo da ação 
é levar o conhecimento aos 
quatro cantos do Ceará, por 
meio de um ônibus-labora-
tório totalmente equipado e 
climatizado para as demons-
trações científicas. 

Flaviana Pereira, coordena-
dora de Ciência e Tecnologia 
da Secretaria da Ciência, Tec-
nologia e Educação Superior 

(Secitece), celebra a procura da 
população pelo equipamento. 
“Por dia, estamos recebendo 
cerca de 120 alunos nas apre-
sentações. Só nas duas últimas 
semanas de fevereiro foram, 
em média, 1.200 estudantes 
atendidos”, comemorou.

A coordenadora também 
destaca que, nas visitas, mo-
nitores de diversas áreas do 
conhecimento realizam ex-
perimentos que aliam a Ci-
ência com práticas lúdicas e 
interativas, “despertando a 
curiosidade e estimulando o 
gosto dos espectadores pela 
investigação científica”. Du-
rante esta primeira tempora-
da, participam como moni-
tores os professores Eduardo 
Santos (Biologia), Andréia 
Cardoso (Geografia), Glau-
ber Araújo (Tecnologia), 
Felipe Ravi (Física), Jeorge 
Ripardo (Biologia) e Ítalo Al-
buquerque (Física).

Órgão teve investimento maior que
 R$ 144 mi nos últimos sete anos

Montante foi destinado a construção e reforma de quartéis, compra de 
equipamentos, capacitação e valorização salarial. Órgão deve ganhar nova sede
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Civis. A ONU (Organização das Nações Unidas) atualizou para 227 o número de mortes de civis 
confirmadas na guerra na Ucrânia. De acordo com o relatório divulgado pela organização nesta 
quarta-feira (2), até 0h do dia 1º outras 525 pessoas ficaram feridas. Números podem ser maiores.INTERNACIONAL

Lula conversa com 
Andrés Obrador 
sobre a Ucrânia

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
conversou com o presidente 
do México, Andrés Manuel 
López Obrador, sobre a 
guerra na Ucrânia e defen-
deu a necessidade de paz. 
O petista tomou café da 
manhã com o líder mexica-
no nesta quarta-feira (2), em 
encontro que durou mais de 
três horas na sede do gover-
no, na Cidade do México. 
“Grande encontro nessa ma-
nhã com o presidente López 
Obrador. Conversamos so-
bre justiça social, combate à 
fome, irmandade da Améri-
ca Latina e a necessidade de 
paz no nosso mundo. Viva 
o México!”, tuitou Lula após 
o encontro. Na terça-feira 
(1º), López Obrador, que é 
de esquerda, anunciou que o 
México não aplicará sanções 
econômicas contra a Rússia 
pela invasão à Ucrânia.

Críticas
Lula, por sua vez, vem 

lamentando a guerra e 
pregando uma negociação, 
mas também dirigiu suas 
críticas à ONU (Organi-
zação das Nações Unidas), 
que ele considera pouco 
representativa. O presidente 
mexicano publicou em suas 
redes uma foto com Lula, 
descrevendo o encontro 
como fraterno. “Nos une a 
irmandade de nossos povos 
e a luta pela igualdade e 
pela justiça”, escreveu.

Segundo a assessoria de 
imprensa de Lula, o petista 
e o presidente mexicano 

falaram sobre a guerra na 
Ucrânia e “ressaltaram a 
importância de um diálogo 
para a paz”. Eles ainda “des-
tacaram a participação da 
América Latina na constru-
ção da paz e de um mundo 
multipolar e equilibrado”.

A presidente do PT, 
deputada Gleisi Hof-
fmann (PR); o senador 
Humberto Costa (PE) e os 
ex-ministros Celso Amo-
rim e Aloizio Mercadante 
acompanharam Lula no 
encontro, assim como sua 
noiva Janja. Lula chegou ao 
país na segunda-feira (28) 
e foi recebido pelo chan-
celer Marcelo Ebrard. A 
viagem marca a retomada 
da agenda internacional de 
Lula, que foi interrompida 
pelo aumento de casos de 
Covid gerado pela variante 
Ômicron. No ano passado, 
o ex-presidente esteve na 
Europa e na Argentina.

Lula também agendou 
reuniões com parlamenta-
res mexicanos e líderes do 
partido de López Obrador, 
o Morena (Movimento de 
Regeneração Nacional). Na 
manhã desta quarta (2), 
Gleisi compartilhou foto 
ao lado de Mario Delgado, 
presidente do Morena.

Ao jornal mexicano La 
Jornada na terça (1º), o 
ex-presidente pregou a 
união da América Latina 
pela paz. “A América Lati-
na deve estar unida nesse 
esforço por um mundo que 
quer a paz e já não pode 
suportar a guerra”, disse.

A Assembleia-Geral da 
ONU aprovou nesta quarta-
-feira (2) uma resolução con-
denando a invasão da Ucrâ-
nia pela Rússia, por 141 votos 
a favor, 5 contra e 35 abs-
tenções. Os votos contrários 
foram de Belarus, Coreia do 
Norte, Eritreia, Rússia e Síria. 
O grupo que se absteve inclui 
China, Índia, África do Sul, 
Irã, Cuba, El Salvador, Nica-
rágua, Sudão e Uganda, entre 
outros. (Veja a lista completa 
ao final do texto.)

A resolução foi proposta 
conjuntamente por 95 dos 
193 países do colegiado. O 
Brasil não se juntou ao grupo 
dos proponentes, mas votou 
a favor da medida. Outros 12 
países, incluindo a Venezue-
la, não participaram da vota-
ção por estarem ausentes da 
sessão ou porque estão com o 
direito ao voto suspenso. É o 
caso de governos com dívidas 
elevadas nas contribuições 
para a manutenção da ONU.

Além de condenar a inva-
são da Ucrânia pela Rússia, 
o documento reafirma que 
nenhuma aquisição de terri-
tório por ameaça ou uso da 
força deve ser reconhecida 
como legal e expressa grave 
preocupação com os relatos 
de ataques a civis.

A resolução reafirma a 

independência da Ucrânia 
e sua integridade territorial, 
deplora nos termos mais for-
tes a agressão da Rússia con-
tra o país vizinho e demanda 
que Moscou retire suas forças 
da Ucrânia imediatamente. 
E deplora o envolvimento de 
Belarus no conflito.

A Assembleia-Geral, no 
entanto, não pode aplicar 
medidas, como sanções ou 
envio de missões de paz. Só 
o Conselho de Segurança 
tem autoridade para tal. Essa 
instância das Nações Unidas 
é formada por 15 países, cin-
co dos quais com assentos 
permanentes e com poder de 
veto e outros dez em vagas 
rotativas -o Brasil atualmente 
ocupa uma posição temporá-
ria. Como a Rússia é membro 
fixo do órgão, pode barrar 
medidas contra si mesma.

Mensagem
Assim, a resolução tem 

como principal função deixar 
claro como os demais países 
veem as ações da Rússia e 
mostrar o isolamento inter-
nacional do país, bem maior 
do que em casos anteriores.

Em 2014, a Assembleia-
-Geral também aprovou uma 
resolução condenando a ane-
xação da Crimeia, até então 
parte da Ucrânia, pela Rús-

sia. Naquele ano, 100 países 
apoiaram a medida, 11 foram 
contra e 58 se abstiveram.

A resolução atual foi apro-
vada em uma reunião emer-
gencial da Assembleia-Ge-
ral, a 11ª convocada desde a 
criação da ONU, em 1945. O 
encontro começou na segun-
da (28) e já teve discursos de 
mais de 120 representantes.

Em discurso após a votação, 
Ronaldo Costa Filho, repre-
sentante brasileiro na ONU, 
disse que a medida foi bem-
-vinda, mas fez ponderações. 
“A resolução não vai longe o 
suficiente em ressaltar que o 
fim das hostilidades é só um 
primeiro passo para atingir a 
paz. A paz sustentável preci-
sa de passos adicionais. A paz 
requer mais do que silenciar 
as armas e retirar tropas. Re-
quer trabalho amplo sobre as 
preocupações de segurança 
das partes. A única precondi-
ção deveria ser um cessar-fogo 
imediato”, defendeu.

“A resolução não pode ser 
vista como permissiva em re-
lação à aplicação indiscrimi-
nada de sanções e do envio 
de armas. Essas iniciativas 
não são condizentes com a 
retomada do diálogo diplo-
mático construtivo. E geram 
risco de maior escalada das 
tensões, com consequências 

imprevisíveis”, acrescentou.
Na segunda (28), também 

na Assembleia-Geral, o re-
presentante brasileiro havia 
questionado o envio de ar-
mas, ao mesmo tempo em 
que condenou a invasão rus-
sa e pediu por um cessar-fo-
go. “Nos últimos anos, temos 
visto uma deterioração pro-
gressiva da situação de segu-
rança e do balanço de poder 
na Europa Oriental. O enfra-
quecimento dos Acordos de 
Minsk por todas as partes e o 
descrédito das preocupações 
com a segurança vocalizadas 
pela Rússia prepararam o ter-
reno para a crise que estamos 
vendo. Deixe-me ser claro, no 
entanto: esta situação não jus-
tifica o uso da força contra o 
território de um Estado mem-
bro”, disse naquela ocasião.

Ao justificar a abstenção, 
o representante da China, 
Zhang Jun, disse que a re-
solução não leva em consi-
deração a história e a com-
plexidade da situação atual. 
“A resolução da crise na 
Ucrânia requer abandonar 
a mentalidade da Guerra 
Fria, a lógica de garantir a 
segurança de um às custas da 
segurança dos outros e a bus-
ca de segurança regional por 
meio da expansão de blocos 
militares”, discursou.

Assembleia da ONU aprova 
resolução contra a Rússia
A Assembleia-Geral da ONU aprovou resolução condenando a invasão 
da Ucrânia pela Rússia, por 141 votos a favor, 5 contra e 35 abstenções

Transnordestina Logística S.A. - TLSA
CNPJ/MF nº 02.281.836/0001-37

Edital Nº 001/2022
A Transnordestina Logística S.A. (“TLSA”) leva ao conhecimento dos interessados que promoverá 
processo para a escolha do membro do Conselho de Administração indicado pelos empregados e 
seu respectivo suplente, nos termos do art. 17, parágrafo 2o, do Estatuto Social. 1. Processo de 
eleição: O processo de eleição compreenderá as seguintes fases: a) inscrição dos interessados em 
candidatar-se ao cargo; b) deferimento das inscrições que atendem aos requisitos instituídos por este 
edital; c) votação direta e secreta pelos empregados; d) escolha de uma chapa, composta por um 
titular e um suplente, representando cada um dos núcleos situados nos Estados do Ceará e Pernam-
buco; e) composição de “Lista” constando os nomes dos representantes de cada chapa mais votados 
em cada um dos Estados abrangidos por este edital (Ceará e Pernambuco), e seu respectivo suplen-
te. A “Lista” incluirá no máximo um nome por Estado; f) apresentação da referida “Lista” à Assembleia 
Geral de Acionistas, para que esta promova a eleição de um membro, e seu respectivo suplente, in-
dicado pelos empregados, para integrar o Conselho de Administração da TLSA. 2. Condições para 
o voto: a) Poderão votar quaisquer empregados integrantes do quadro de pessoal da TLSA, com 
contrato de trabalho em plena vigência e eficácia. b) O direito de voto deverá ser exercido diretamen-
te pelo empregado, não se admitindo o voto por procuração. c) O voto não é obrigatório. d) Os em-
pregados deverão votar em um único candidato, e seu respectivo suplente, dentre os inscritos no 
respectivo Estado em que esteja lotado. e) Não havendo inscrição de candidatos em algum(ns) Es-
tado(s) abrangido(s) por este edital, seja por desinteresse ou por não atendimento aos pré-requisitos, 
naquele(s) Estado(s) não será possível realizar-se a votação e, consequentemente, aquele(s) Esta-
do(s) não terá(ão) representante(s) para participar da eleição pela Assembleia Geral de Acionistas. 
3. Cronograma: O processo de escolha obedecerá ao seguinte cronograma: a) a inscrição dos inte-
ressados em candidatar-se ao referido cargo deverá ocorrer entre as 8h00min do dia 07 de março de 
2022 e às 17h00min do dia 10 de março de 2022, no local indicado no item 6 deste edital; b) a divul-
gação dos nomes dos candidatos que preencherem os requisitos indicados no item 4 do presente 
edital e forem considerados inscritos ocorrerá no dia 11 de março de 2022, pela Gerência de Recur-
sos Humanos; c) a votação pelos empregados ocorrerá no dia 14 de março de 2022, das 8h00min às 
17h00min, nos locais indicados no item 7 deste edital; d) o resultado da escolha de cada Estado será 
proclamado no dia 16 de março de 2022, na sala de reuniões da Diretoria da TLSA, localizada na 
Avenida Francisco Sá, nº 4829, Fortaleza/CE. e) a efetivação da eleição do membro titular e suplen-
te do Conselho de Administração, indicado pelos empregados, ocorrerá em Assembleia Geral de 
Acionistas, a ser convocada oportunamente. 4. Requisitos para candidatura: Somente poderão 
candidatar-se empregados da TLSA que atendam aos seguintes requisitos: a) ser empregado da 
TLSA, com contrato de trabalho em plena vigência e eficácia há mais de 06 meses, contados da 
publicação deste edital; b) não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de 
prevaricação, de peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou 
a propriedade ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
tudo em decorrência do disposto no art. 147, § 1º, da Lei 6.404/76; c) não ter sido declarado inabili-
tado pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício de cargo de administração em companhia 
aberta, para cumprimento da exigência de que trata o § 2º do supramencionado art. 147; A inscrição 
do candidato ao cargo de suplente será solicitada mediante requerimento em modelo próprio, instruí-
do com os seguintes documentos: a) Cópia da carteira de identidade e do comprovante do CPF; b) 
Declaração, em modelo próprio, da sua residência e de que atende aos requisitos previstos nos itens 
anteriores, com firma devidamente reconhecida em cartório. A TLSA, por meio da Gerência de Re-
cursos Humanos, examinará a documentação apresentada e divulgará no dia 11 de março de 2022 
a relação dos candidatos que preencherem os requisitos acima relacionados e forem considerados 
inscritos. Os candidatos aos cargos de conselheiro efetivo e de seu respectivo suplente somente 
poderão se candidatar no respectivo Estado onde estiverem alocados.  A inscrição será considerada 
válida somente se o candidato e seu respectivo suplente preencherem todos os requisitos acima. 5. 
Da votação pelos empregados e eleição pela Assembleia Geral de Acionistas: 5.1 - Cada em-
pregado poderá votar em um único candidato, e seu respectivo suplente, de seu respectivo Estado. 
5.2 - Terminada a votação no dia 14 de março de 2022, a mesa receptora procederá à apuração dos 
votos sob sua responsabilidade, encaminhando o resultado à Gerência de Recursos Humanos, junto 
com a lista de presença e votação, a ata de apuração e os respectivos votos. A referida Gerência fará 
a totalização dos votos e proclamará o resultado no dia 16 de março de 2022. 5.3 - Após a conclusão 
desse processo de escolha pelos empregados, a “Lista” constando os nomes dos representantes das 
chapas mais votadas em cada um dos Estados abrangidos por este edital (no máximo uma chapa por 
Estado) será submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da TLSA, que elegerá 
como conselheiro titular e seu respectivo suplente os representantes de uma das chapas escolhidas 
pelos empregados indicadas na referida “Lista”, considerando os seguintes critérios para escolha: (i) 
ter comprovada experiência no exercício de atividade na área administrativa, contábil, financeira, ju-
rídica, de fiscalização ou de auditoria; e (ii) ter formação de nível superior. 5.4 - Na hipótese de impe-
dimento definitivo do candidato escolhido e eleito pela Assembleia Geral, inclusive perda da 
condição de empregado por desligamento voluntário, aposentadoria, dispensa sem justa causa ou 
por justa causa, o suplente assumirá como titular. Havendo impedimento do novo titular, será 
realizada uma nova votação nas mesmas condições do presente edital para a eleição do novo 
conselheiro e seu respectivo suplente. 5.5 - Se o candidato indicado for eleito pela Assembleia Geral 
de Acionistas e não assinar o termo de posse dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sua eleição tornar-
-se-á sem efeito e a referida Assembleia procederá à nova eleição, considerando as demais chapas 
escolhidas pelos empregados em cada Estado, nos termos do item 5.3 acima. 5.6 - A função de 
membro do Conselho de Administração será exercida concomitantemente com as funções inerentes 
ao emprego e não dará direito a nenhuma remuneração, benefício, vantagem adicional ou estabilida-
de em função do mandato. 5.7 - O mandato do candidato eleito pela Assembleia Geral de Acionista 
e respectivo suplente será até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em abril de 2024, sendo 
que, em caso de substituição nos termos dos itens 5.4 e 5.5 acima, o mandato do novo eleito será 
pelo prazo que faltar para completar o mandato do substituído. 6. Local para inscrição dos candi-
datos: Local: Ceará: Sede: Av. Francisco Sá, 4829 - Fortaleza/CE - CEP: 60.335-195. Responsá-
vel: Fabrício Pereira/RH - Fone: (85) 4008.2623. Os empregados lotados em outras unidades da 
federação deverão realizar a inscrição de candidatos por meio de correspondência registrada, com 
informação de conteúdo e aviso de recebimento, a ser enviada para o endereço indicado no quadro 
acima. Somente serão consideradas válidas as inscrições recebidas pela Gerência de Recursos 
Humanos da TLSA dentro do prazo previsto no item 3, alínea “a” deste Edital, e desde que cumpridas 
as exigências contidas no item 4 acima. 7. Relação dos locais para votação: Ceará: Av. Francisco 
Sá, 4829, Bairro Álvaro Weyne, Fortaleza/CE, Fone: (85) 4008.2522, Responsável: Annuska Maciel 
de Souza. Pernambuco: Av. BR 116, km 21, S/N, Zona Rural, Salgueiro/PE, Fone: (87) 3894.2146, 
Responsável: Lucival Pinto da Silva Oliveira.

FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A.
CNPJ/MF nº 17.234.244/0001-31

Edital nº 001/2022
A FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (“FTL”) leva ao conhecimento dos interessados 
que promoverá processo para a escolha do membro do Conselho de Administração indicado pelos 
empregados e seu respectivo suplente, nos termos do art. 17, parágrafo 2º, do Estatuto Social. 1. 
Processo de eleição: O processo de eleição compreenderá as seguintes fases: a) inscrição das 
chapas dos interessados em candidatar-se, sendo que cada chapa deverá ser composta por um 
candidato efetivo e seu respectivo suplente; b) deferimento das inscrições que atendem aos requisi-
tos instituídos por este edital; c) votação direta e secreta pelos empregados; d) escolha de uma 
chapa, composta por um titular e um suplente, representando cada um dos núcleos situados nos 
Estados do Ceará, Pernambuco, Maranhão e Piauí; e) composição de “Lista” constando os nomes 
dos representantes de cada chapa mais votados em cada um dos Estados abrangidos por este edital 
(Ceará, Pernambuco, Maranhão e Piauí), e seu respectivo suplente. A “Lista” incluirá no máximo um 
nome por Estado; f) apresentação da referida “Lista” à Assembleia Geral de Acionistas, para que esta 
promova a eleição de um membro, e seu respectivo suplente, indicado pelos empregados, para inte-
grar o Conselho de Administração da FTL. 2. Condições para o voto: a) Poderão votar quaisquer 
empregados integrantes do quadro de pessoal da FTL, com contrato de trabalho em plena vigência 
e eficácia na data de votação. b) O direito de voto deverá ser exercido diretamente pelo empregado, 
não se admitindo o voto por procuração. c) O voto não é obrigatório. d) Os empregados deverão 
votar em um único candidato, e seu respectivo suplente, dentre os inscritos no respectivo Estado em 
que esteja lotado. e) Não havendo inscrição de candidatos em algum(ns) Estado(s) abrangido(s) por 
este edital, seja por desinteresse ou por não atendimento aos pré-requisitos, naquele(s) Estado(s) 
não será possível realizar-se a votação e, consequentemente, aquele(s) Estado(s) não terá(ão) re-
presentante(s) para participar da eleição pela Assembleia Geral de Acionistas. 3. Cronograma: O 
processo de escolha obedecerá ao seguinte cronograma: a) a inscrição dos interessados em candi-
datar-se ao referido cargo deverá ocorrer entre as 8h00min do dia 07 de março de 2022 às 17h00min 
do dia 10 de março de 2022, no local indicado no item 6 deste edital; b) a divulgação dos nomes dos 
candidatos que preencherem os requisitos indicados no item 4 do presente edital e forem considera-
dos inscritos ocorrerá no dia 11 de março de 2022, pela Gerência de Recursos Humanos; c) a vota-
ção pelos empregados ocorrerá no dia 14 de março de 2022, das 8h00min às 17h00min, nos locais 
indicados no item 7 deste edital; d) o resultado da escolha de cada Estado será proclamado no dia 
16 de março de 2022 na sala de reuniões da Diretoria FTL, localizada na Avenida Francisco Sá, nº 
4829, Parte, Fortaleza/CE. e) a efetivação da eleição do membro titular e suplente do Conselho de 
Administração, indicado pelos empregados, ocorrerá em Assembleia Geral de Acionistas, a ser con-
vocada oportunamente. 4. Requisitos para candidatura: Somente poderão candidatar-se empre-
gados da FTL que atendam aos seguintes requisitos: a) ser empregado da FTL, com contrato de 
trabalho em plena vigência e eficácia há mais de 06 meses, contados da publicação deste edital; b) 
não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, de peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, tudo em decorrência do 
disposto no art. 147, § 1º, da Lei 6.404/76; c) não ter sido declarado inabilitado pela Comissão de 
Valores Mobiliários para o exercício de cargo de administração em companhia aberta, para cumpri-
mento da exigência de que trata o § 2º do supramencionado art. 147; A inscrição do candidato ao 
cargo de conselheiro efetivo e de seu respectivo suplente será solicitada mediante requerimento em 
modelo próprio, instruído com os seguintes documentos: a) Cópia da carteira de identidade e do 
comprovante do CPF;  b) Declaração, em modelo próprio, da sua residência e de que atende aos 
requisitos previstos nos itens anteriores, com firma devidamente reconhecida em cartório. A FTL, por 
meio da Gerência de Recursos Humanos, examinará a documentação apresentada e divulgará no 
dia 11 de março de 2022 a relação dos candidatos que preencherem os requisitos acima relaciona-
dos e forem considerados inscritos. Os candidatos aos cargos de conselheiro efetivo e de seu res-
pectivo suplente somente poderão se candidatar no respectivo Estado onde estiverem alocados. A 
inscrição será considerada válida somente se o candidato e seu respectivo suplente preencherem 
todos os requisitos acima. 5. Da votação pelos empregados e eleição pela Assembleia Geral de 
Acionistas: 5.1 - Cada empregado poderá votar em um único candidato, e seu respectivo suplente, 
de seu respectivo Estado. 5.2 - Terminada a votação no dia 14 de março de 2022, a mesa receptora 
procederá à apuração dos votos sob sua responsabilidade, encaminhando o resultado à Gerência de 
Recursos Humanos, junto com a lista de presença e votação, a ata de apuração e os respectivos 
votos. A referida Gerência fará a totalização dos votos e proclamará o resultado no dia 16 de março 
de 2022. 5.3 - Após a conclusão desse processo de escolha pelos empregados, a “Lista” constando 
os nomes dos representantes das chapas mais votadas em cada um dos Estados abrangidos por 
este edital (no máximo uma chapa por Estado) será submetida à deliberação da Assembleia Geral de 
Acionistas da FTL, que elegerá como conselheiro titular e seu respectivo suplente os representantes 
de uma das chapas escolhidas pelos empregados indicadas na referida “Lista”, considerando os 
seguintes critérios para escolha: (i) ter comprovada experiência no exercício de atividade na área 
administrativa, contábil, financeira, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; e (ii) ter formação de nível 
superior. 5.4 - Na hipótese de impedimento definitivo do candidato escolhido e eleito pela As-
sembleia Geral, inclusive perda da condição de empregado por desligamento voluntário, aposenta-
doria, dispensa sem justa causa ou por justa causa, o suplente assumirá como titular. Havendo 
impedimento do novo titular, será realizada uma nova votação nas mesmas condições do pre-
sente edital para a eleição do novo conselheiro e seu respectivo suplente. 5.5 - Se o candidato indi-
cado for eleito pela Assembleia Geral de Acionistas e não assinar o termo de posse dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, sua eleição tornar-se-á sem efeito e a referida Assembleia procederá à nova 
eleição, considerando as demais chapas escolhidas pelos empregados em cada Estado, nos termos 
do item 5.3 acima. 5.6 - A função de membro do Conselho de Administração será exercida concomi-
tantemente com as funções inerentes ao emprego e não dará direito a nenhuma remuneração, bene-
fício, vantagem adicional ou estabilidade em função do mandato. 5.7 - O mandato do candidato 
eleito pela Assembleia Geral de Acionista e respectivo suplente será até a Assembleia Geral Ordiná-
ria a se realizar em abril de 2024, sendo que, em caso de substituição nos termos dos itens 5.4 e 5.5 
acima, o mandato do novo eleito será pelo prazo que faltar para completar o mandato do substituído. 
6. Local para inscrição dos candidatos: Local: Ceará: Sede: Av. Francisco Sá, 4829 – Fortaleza/
CE - CEP: 60.335-195. Responsável: Fabrício Pereira/RH - Fone: (85) 4008.2623. Os empregados 
lotados em outras unidades da federação deverão realizar a inscrição de chapas por meio de corres-
pondência registrada, com informação de conteúdo e aviso de recebimento, a ser enviada para o 
endereço indicado no quadro acima. Somente serão consideradas válidas as inscrições recebidas 
pela Gerência de Recursos Humanos da FTL dentro do prazo previsto no item 3, alínea “a” deste 
Edital, e desde que cumpridas as exigências contidas no item 4 acima. 7. Relação dos locais para 
votação: Ceará: Av. Francisco Sá, 4829, Bairro Álvaro Weyne, Fortaleza/CE, Fone: (85) 4008.2522, 
Responsável: Annuska Maciel de Souza. Pernambuco: Av. Sul, S/N, São José – Recife/PE Fone: 
(85) 4008.2638, Responsável: Karoline Chaves Machado. Maranhão: Rodovia BR 135, KM 01, S/N, 
Tirirical – São Luís/MA - Fone: (85) 4008.2600, Responsável: Dayanne Cavalcante da Costa. Piauí: 
Pátio Ferroviário de Itararé, S/N, Dirceu Arcoverde – Teresina/PI - Fone: (86) 4009.2859, Responsá-
vel: Airton Campos do Nascimento.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - EXTRATO DE JULGAMENTO 
FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 0411.02/2021 A Comissão Per-
manente de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento 
dos interessados, que concluiu o julgamento das Propostas de Preços da licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0411.02/2021, com o seguinte objeto: REFORMA DA PRAÇA FARMA-
CÊUTICO LUIZ PONCIANO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, 
declarando vencedora do certame à empresa SERTANUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – 
EPP - CNPJ: 38.169.270/0001-01, com o valor global de R$ 542.718,31 (quinhentos e quarenta 
e dois mil setecentos e dezoito reais e trinta e trinta centavos). Portanto fica aberto o prazo 
recursal, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o artigo 
109 parágrafo 1º “alínea b”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Tra-
vessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE. Para maiores informações no e-mail: licitabaturite2021@
hotmail.com, no horário de 8h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - EXTRATO DE JULGAMENTO 
FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 0411.03/2021 A Comissão Perma-
nente de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados, que concluiu o julgamento das Propostas de Preços da licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 0411.03/2021, com o seguinte objeto: REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTES DA 
ESCOLA ESTEVÃO ALVES DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJE-
TO BÁSICO, declarando vencedora do certame à empresa SERTANUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
LTDA – EPP - CNPJ: 38.169.270/0001-01, com o valor global de R$ 701.368,40 (setecentos e um 
mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). Portanto fica aberto o prazo recursal, 
conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o artigo 109 parágra-
fo 1º “alínea b”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Travessa 14 de 
Abril, S/N, Centro, Baturité/CE. Para maiores informações no e-mail: licitabaturite2021@hotmail.com, no 
horário de 8h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO – AVISO DE 
Convocação da Assembleia Geral Ordinária – EDITAL N° 03/2022. A Sociedade Anônima de 
Água e Esgoto do Crato – SAAEC, com endereço a Avenida Teodorico Teles, nº. 30, Centro, Crato, 
Ceará, CEP 63100-161, convoca seus acionistas para Assembleia Geral Ordinária que se realizará 
no dia 04 de março de 2022 na sede da SAAEC, com horário da primeira convocação às 14h00m 
e da segunda convocação às 14h30m, com a seguinte pauta: em primeira ordem da eleição da 
composição do Conselho de Administração, em segunda ordem da indicação da composição 
do Conselho Fiscal e em terceira ordem da ciência da eleição do representante do Conselho de 
Administração. Crato/CE, 02/03/2022. José Ailton de Sousa Brasil. Prefeito Municipal do Crato 
(Acionista Controlador). José Yarley de Brito Gonçalves. Presidente da SAAEC.

Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA a Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI) para projeto arquitetônico de uma residência duplex com área 
de 261,90 m² na Rod. 4º Anel Viário Km 18, Alphaville Terras 2 -  Complemento: Alameda São 
Luis - Quadra M3 Lote 27,  - Bairro Cidade Nova, no Município de Eusébio/CE. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA 
no qual esta publicação é parte integrante.

TIAGO SILVA ANDRADE 
CPF: 659.225.303-72

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Tomada de Preços 
n° 22.06.02/TP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que, no dia 
24 de março de 2022, às 14h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de Preços, n° 
22.06.02/TP, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para Ampliação da EEB Raimundo 
Gonçalves da Silva, localizada no Distrito de Assunção e Ampliação de uma Sala de Aula na 
EEB Francisco Teixeira Pires, localizada na Comunidade de Salgado dos Pires, através da 
Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca/CE. O Edital completo poderá ser 
consultado pelo sítio  https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Itapipoca/CE, 02 de março de 2022. Heloilson 
Oliveira Barbosa - Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Extrato de Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 22.01.04/PE. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação 
de Pessoa Jurídica para aquisição de gás de cozinha para suprir as necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Itapipoca. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, do Pregoeiro do 
Município, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o objeto acima descrito, conforme segue: Acolhimento das 
propostas e documentos de habilitação: até o dia 17.03.2022, às 8:00 horas; Abertura das propostas:  
17.03.2022, às 8h30 min; Sessão de disputa de preços: 17.03.2022, às 9h30min. O Edital poderá 
ser retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 28 de fevereiro de 
2022. José Barbosa Xavier Júnior - Pregoeiro do Município.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Tomada de Preços 
n° 22.11.01/TP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que, no dia 
22 de março de 2022, às 15h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de Preços, 
n° 22.11.01/TP, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para realizar a Conclusão da 
Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS Vicente Antenor) no Bairro Julio, na 
Sede Urbana no Município de Itapipoca/CE. O Edital completo poderá ser consultado pelo sítio  
https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Itapipoca/CE, 28 de fevereiro de 2022. Vanessa Kelry Montenegro de 
Oliveira - Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Extrato de Aviso de Licitação - Secretaria 
de Infraestrutura - Pregão Eletrônico Nº 22.23.01/PE. Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviço de implantação, suporte e locação de software de acompanhamento de 
obras para o Setor de Engenharia e Convênios da Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE.  A 
Secretaria de Infraestrutura, por meio do Pregoeiro do Município, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o 
objeto acima descrito, conforme segue: Acolhimento das propostas e documentos de habilitação: 
até o dia 16.03.2022, às 8:00 horas; Abertura das propostas:  16.03.2022, às 8h30 min; Sessão de 
disputa de preços: 16.03.2022, às 9h30min. O Edital poderá ser retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.
br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 28 de fevereiro de 2022. Antonio Vitor Nobre de Lima - 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Tomada de Preços 
n° 22.23.07/TP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que, no dia 
24 de março de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de Preços, 
n° 22.23.07/TP, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E ASSENTAMENTO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES 
DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. O Edital completo poderá ser consultado pelo sítio  https://
licitacoes.tce.ce.gov.br. Itapipoca/CE, 02 de março de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador 
de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

MARIA LUZANIRA OLIVEIRA MARTINS
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a LICENÇA 
AMBIENTAL ÚNICA (LAU) para Construção de Residência Unifamiliar localizada no Sítio Petrópolis, 
s/n, Zona Urbana, Mulungu-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.



SINDICATO DAS EMPRESAS DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E 
INDUSTRIAIS NO ESTADO DO CEARÁ – SINDIVERDE.   CNPJ: 02.754.037/0001-30.

 Mandato – 20.06.2022 - 20.06.2026   -  Eleições Sindicais - AVISO
Serve o presente para comunicar às empresas regularmente associadas ao SINDIVERDE que será 
realizada no dia 18 de maio de 2022, no período de 13:00 às 19:00 horas, na sede da associa-
ção sindical, sito na Av. Barão de Studart, 1980 - 1º andar do Condomínio da Casa da Indústria 
– Edifício Beto Studart, nesta Capital, eleição para composição da Diretoria Executiva, Conselho 
Fiscal efetivos e suplentes e Delegados Representantes junto à FIEC, com mandato para o período 
20/06/2022 a 20/06/2026, devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria do Sindicato, 
de segunda a sexta-feira no horário de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 horas, no prazo de 20 
(vinte) dias corridos a contar da publicação deste Aviso. O Edital de Convocação da Eleição encon-
tra-se afixado na sede do SINDIVERDE e demais informações podem ser obtidas na Secretaria. 
Fortaleza, 03 de março de 2022. Mark Augusto Lara Pereira - Presidente

BRUNO COSTA BARINO
Torna público que requereu à SEMMAM, a Regularização da Licença de Instalação-LI, para cons-
trução de uma residência unifamiliar, no Condomínio  Jaguaribe Villas, Lote 09, localizado na  Rua 
Canto da Barra, S/N, bairro Maceió, Fortim-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento  da SEMMAM. 

JAV AMBIENTAÇÕES, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ 44.195.954/0001-72

Torna público que requereu a SMU, a  Licença Única,  para atividade de fabricação de móveis com pre-
dominância de madeira, localizada na Rua 21 (CJ GEREISSATI I), bairro Jereissati I, Maracanaú-CE. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SMU.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 
CAMOCIM–EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PLEITO – AVISO – Tor-
namos  público que no dia 19 de fevereiro de 2022, foi realizada eleição nesse órgão de 
classe, tendo sido eleitos para os cargos de administração e representação do Sindicato 
os seguintes membros. DIRETORIA EXECUTIVA: José Ivamar Machado Tiago, Be-
nedito Araújo Arruda e João Batista Vieira dos Santos. SUPLENTES DA DIRETORIA: 
Admir Alves de Sousa, Antônio Cleilson dos Santos e Renato de Castro Sousa. CON-
SELHO FISCAL: Raimundo Pereira da Silva, Francisco Miguel da Cunha e Antônio de 
Vasconcelos. SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL: Raimundo Pereira de Lima, Gui-
lherme Vicente da Silva e João Apolônio da Silva CONSELHO DE REPRESENTANTES 
EFETIVO E SUPLENTE: José Ivamar Machado Tiago e João Batista Vieira dos Santos. 
Até a presente data a COMISSÃO não recebeu nenhum recurso. Camocim, 03 de março 
de 2022. COMISSÃO ELEITORAL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-03.02.1/2022-DIVERSAS. Objeto: 
contratação de serviços diversos para realização da manutenção preventiva e/ou corretiva em 
veículos automotores diversos, motocicletas, ônibus, caminhões e máquinas pesadas, para 
atender as necessidades da frota dos diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) da 
Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme termo de referência. Tipo: menor preço. 
Modo de disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados que o 
início da disputa será a partir das 09h:00m (Horário de Brasília) do dia 16 de março de 2022, em 
sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). 
Maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na sala da Comissão, 
situada na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através do fone (88) 
3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: 
(www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Saúde – 
Convocação para Abertura das Propostas de Preços - Licitação: Tomada de Preços Nº. 
TP-04.28.3/2021-SESA. Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestação de 
serviços de construção de muro (gradil) no PSF São Francisco III e construção de muro (gradil) 
no PSF Morro Dourado II, localizados respectivamente a Rua Projetada, S/N, Bairro São 
Francisco e Rua Raimundo Jacinto Ferreira, S/N, ambas na sede do Município de Brejo Santo-
CE, conforme projeto, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. A Comissão 
permanente de licitação convoca as empresas habilitadas e demais interessados no referido 
certame para abertura, análise e julgamento dos envelopes de propostas de preços, que 
ocorrerá no dia 07 de março de 2022, a partir das 15h:00m (horário local), na Rua José Matias 
Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará. Maiores informações no endereço acima e/ou 
através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m. Ériton George Sales Bernardo – 
Presidente da CPL/PMBS.

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de Fortim - SEMMAM a 
Licença de Instalação com validade até 04/02/2024, para construção de 1 (uma) 
residência, no lote 33, da quadra 49, Loteamento Pontal de Maceió, Município de 
Fortim/Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMMAM.

LUCIANA DE SOUZA CARVALHO
CPF: 647.239.331-15

Estado do Ceará - Município de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município de Novo 
Oriente torna público que a partir das 16:00h do dia 03 de março de 2022, estará disponível o 
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 00.003/2022, cujo 
objeto versa sobre Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de 
construção para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Novo 
Oriente/CE. Data de Abertura das Propostas: 17 de março de 2022 das 12:30h às 13:00h. Data da 
Disputa de Preços: 17 de março de 2022 às 13:00 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá 
ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas (Horário local), na Rua Deocleciano 
Aragão, 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do site: www.bll.org.br. Novo Oriente, 03 de 
março de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público que a partir das 12:00 horas do dia 03 de março de 2022 estará disponível para o 
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 07.006/2022, cujo 
objeto é a aquisição de veículo para atender as necessidades do ensino fundamental na 
Secretaria de Educação do Município de Novo Oriente CE. Data de Abertura das Propostas: 15 de 
março de 2022 das 13:00 às 13:30 horas. Data da Disputa de Preços: 15 de março de 2022 às 
13:30 horas. O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na Rua 
Deocleciano Aragão, nº 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do sites:  www.bll.org.br e/ou 
www.bllcompras.com e www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Novo Oriente, 03.03.2022. Paulo Sérgio 
Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Recurso. A 
Comissão de Licitação comunica aos interessados que a empresa: M L Entretenimentos 
Assessoria e Serviços EIRELI ME, apresentou recurso contra sua inabilitação, referente a 
Tomada de Preços nº 002/2022.04, cujo objeto é 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. Informamos ainda, que 
a partir da publicação deste comunicado inicia o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as 
contrarrazões dos recursos, pelas empresas interessadas, nos termos do Art. 109, § 3º da 
Lei nº 8.666/93. O inteiro teor do termo recursal encontra-se disponível na Setor de 
Licitações e no Portal https://municipios.tce.ce.gov.br/. Uruburetama/CE, 01 de março de 
2022. Elinaldo Dutra – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 
Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 16 de março de 2022, às 9h30min 
(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bll.org.br, estará realizando o Pregão 
Eletrônico nº 013/2022.02, cujo objeto é a aquisição de kit bebê destinados a atender as 
necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Empreendedorismo do 
Município de Uruburetama, conforme especificado no edital o qual encontra-se na íntegra na 
Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 01 de 
março de 2022. Elinaldo Dutra – Pregoeiro. 

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

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

Renato Albuquerque Felipe 
 Diretor Presidente da CENEGED.

CARTÓRIO ALMEIDA 3º OFÍCIO. CNPMF 100000138. Canindé - CE. OFICIO JULIO EDUARDO LIMA 
DE ALMEIDA -- Tabelido e Registrador. CAIO MAGNI ALMEIDA LIZETET. MAGNI ALMEIDA -- 
Substitutos REG DE IMÓVEIS ESCRITURAS PROCURACORS PROTESTOS REG DE TITULOS DOCUMENTOS, 
AUTENTICACOES RECON. DE FIRMASREG. DE PESSOAS JURICAS Travessa Pompilio Cruz. 257, Centro 
Canine Cear. Fone AS 23431001 Fax E-MAIL cantoralmeidacanhotmail.com. EDITAL DE 
INTIMAÇÃO. JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA, registrador imobiliário da comarca de Caninde, 
Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no Provimento 17/2017/CGJCE, Art. 770-7, parágrafo 5o., 
vem NOTIFICAR O Sr. NAZARENO ALVES DIAS, estando em lugar incerto, não sabido ou inacessivel 
nessa cidade e não estando nem no imóvel urbano de sua propriedade, TRAVESSA FRANCISCA SARIAVA 
LEÃO, N° 1711, CANINDEZINHO, CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ, para se manifestar em 
15 quinze) dias, sobre o requerimento feito por SILAS MACIEL BIANOR, solicitando a comprovação da 
posse por meio do USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL-PROCESSO N. 129/2021, do imóvel situado na 
AVENIDA PRESIDENTE GEISEL (RODOVIA CE-257) N 1732, CANINDEZINHO, CIDADE DE 
CANINDE, ESTADO DO CEARÁ. A falta de impugnação no prazo acima significará sua anuência. Canindé, 
Ceará, 27 de janeiro de 2022. JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA – Notário e Registrador Público

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30576 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATEUS DA SILVA QUEIROZ e KEILE ANTUNES DE SOUSA;
Edital n° 30572 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS CAPRINI LUPPI e CAMILA EMIDIO BASTOS;
Edital n° 30573 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS ARAUJO RODRIGUES e MONICK OLIVEIRA DE SOUSA;
Edital n° 30574 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBERTO MEIRELES PACHECO e LIANA MARIA BONFIM LUCENA;
Edital n° 30577 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIOGO DA SILVA CORREIA e KARLA DA SILVA PEREIRA;
Edital n° 30575 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL TEIXEIRA DE AMORIM e DEBORA MARIA DE SOUSA MARTINS;
Edital n° 30571 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO FÁBIO SIEBRA PEREIRA CAMELO e KARLA RAISSA BARROSO DE FREITAS;
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

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

O Presidente da COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE MORADA NOVA LTDA., no uso de suas atribui-
ções que lhe confere o Estatuto Social desta entidade, em reunião do Conselho de Administração realizada 
no dia 23/02/2022, convoca os senhores associados para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no 
dia 19 de Março de 2022, nesta cidade de Morada Nova - Ceará, na sua sede social situada à Rua Cipriano 
Maia, nº. 271, Centro, sendo convocada da seguinte forma: -1ª. Convocação - às 7:30 horas com dois 
terços dos associados (em pleno gozo de seus direitos sociais); -2ª. Convocação - às 8:30 horas com 
metade mais um dos associados (em pleno gozo de seus direitos sociais); e -3ª. Convocação - às 9:30 
horas com o mínimo 10 (dez) associados (em pleno gozo de seus direitos sociais); Os mesmos deliberarão 
sobre a matéria constante da Ordem do Dia abaixo: ORDEM DO DIA - I - Prestação de contas do órgão 
administrativo, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, do Exercício Social de 2021, compreendendo: 
a)Relatório da Gestão; b) Balanço; c) Demonstração das Contas de Resultados; II - Destinação das sobras 
apuradas ou rateio das perdas; III - Autorização para firmar Convênios com órgãos federais, estaduais 
e municipais, bem como assinar contratos de financiamento com Banco do Brasil, Banco do Nordeste e 
Caixa Econômica Federal; IV - Fixação do valor dos honorários e cédulas de presença para o Conselho 
de Administração e Conselho Fiscal, referente ao período de Abril de 2022 a Março de 2023; V - Eleições 
dos componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Nota:  Somente poderão votar e ser 
votados os 237 associados não impedidos conforme Art. 8º do Estatuto Social.

Morada Nova (CE), 01 de Março de 2022.
CARLOS ROBERTO CHAGAS DE ANDRADE

Diretor - Presidente

CARTÓRIO PAULO WILTON MIRANDA BENICIO. Bel. PAULO CHRISTIANNO XAVIER BENICIO-OFICIAL. 
TANMARA DE CASTRO BEZERRA - SUBSTITUTA  Oficio de Notas. Protestos, Registro de Imóveis. Regis-
tro de Pessoas Jurídicas. Registro de Títulos e  Documentos de Chorozinho/CE. Av. Praça da Matriz. 
Loja 01 - Centro Comercial Salustiano Cavalcante - Bairro Centro - Chorozinho/CE. Fone: (085) 
3379.1209 - E-mail cartoriobenicio@gmail.com. EDITAL. O Cartório Paulo Wilton Miranda Benício, na pessoa 
de seu Oficial, Bel. Paulo Christianno Xavier Benício, que a esta subscreve, vem com o devido respeito e acata-
mento, através deste Edital de Publicação para terceiros e demais interessados, tomar de conhecimento público 
que fora apresentada nesse Registro Imobiliário. Notas e Registros Públicos, carta notificatória com o intuito de 
fazer valer cláusula contratual administrativa em contrato firmado em 21 de fevereiro de 2018, por instrumento 
particular de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária tendo como objeto o empréstimo do mutuante - 
Cardoso Construção Civil Ltda. - para a mutuaria - CAMAX Construções Ltda. - do valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) mediante transferência bancária, cheque ou dinheiro, devendo o valor ser restituído no prazo 
de 30 (trinta) dias do recebimento, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros remuneratórios 
de 01% (um por cento) ao mês. Que, em garantia do pagamento integral, a mutuária alienou fiduciariamente ao 
mutuante, nos termos da Lei Federal n.º 9.514/1997, a totalidade do imóvel de propriedade daquela constituído 
por um terreno localizado na Avenida José Gondim Chaves, d/n, denominado terreno 12. Distrito Industrial. Cho-
rozinho, Ceará, objeto da matrícula n.º 1 297 (proveniente da matrícula n.” 1.255), ambas do cartório de registro 
de imóveis do 2o ofício da comarca de Chorozinho/CE. Que, fora informado a este ofício imobiliário que, transcor-
rido o prazo firmado, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, a mutuante solicita a satisfação, no 
prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação, da prestação vencida até a data do pagamento 
(oportunidade de purgar a mora), com a incidência dos juros convencionais, das penalidades e dos demais encar-
gos contratuais e legais, inclusive tributos, além das despesas de cobrança e de intimação. Que fora emitidas 
cartas notificatórias, via AR, devidamente registradas sob o número de Registro 14.671, as folhas 291 a 293v, do 
Livro B-20, tendo como notificados: CAMAX CONSTRUÇÕES LTDA., ADERBAL NETO FRANÇA CARLOS AUGUSTO 
FERREIRA ESTEVES, com o integral teor de cobrança e notificação do presente edital, sem iograr éxito, en virtude 
de no endereço informado para as notificações não mais estarem situadas as referidas pessoas, motivo pelo qual 
procede-se a publicação de edital. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida é constituída em mora a 
mutuária/fiduciante consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome da mutuante fiduciária. Diante no exposto 
ADVERTIMOS que a não manifestação no prazo de 15 dias de terceiros e demais interessados, implicará na anuên-
cia do pedido de adjudicação administrativa. Aguardamos a manifestação por EMAIL cartoriobenicio@
gmail.com ou pelo correios. Nos colocamos aos inteiro dispor para maiores informações ou solicita-
ções. Cordiais Saudações. Chorozinho, Ceará, 28 de fevereiro de 2022. CARTORIO PAULO WILTON 
MIRANDA BENICIO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS DE CHOROZINHO-CEARÁ. Bel. Paulo 
Christianno Xavier Benicio - Tabelião Oficial -- Tanmara de Castro Bezerra - Substituta

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES  DA REGIÃO NORTE 
DO CEARÁ LTDA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)  
COOPENORT -COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES  DA 
REGIÃO NORTE DO CEARÁ LTDA CNPJ 35.202.279/0001-70 .  O presidente da COOPENORT– 
Cooperativa Agropecuária dos Agricultores  Familiares da Região Norte do Ceará Ltda, CNPJ 
35.202.279/0001-70, Nire nº 2340018224. no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, 
convoca todos os senhores(as) cooperados(as) para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) a realizar-
se, no dia 13 de março de 2022, no espaço da Câmara municipal de Carnaubal, localizado na Avenida 
Paulo  Sarazate, Centro, Shopping do Cidadão, piso 2, Carnaubal-Ce, em primeira convocação às  
09:00h, com 2/3 (dois terços) dos cooperados presentes, em segunda convocação às  10:00h, no 
mesmo dia e local, com a presença de metade mais um , e persistindo a falta de  quórum legal, em 
terceira e última convocação, às 11:00h, com o mínimo de 10 cooperados  presentes, Lembrando 
a todos os participantes que será obrigatório o uso de máscaras, a  cooperativa irá disponibilizar 
álcool 70%, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO  DIA PARA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA:   I – Prestação de contas do exercício de 2021, compreendendo:  a) Relatório de 
Gestão de 2021;   b) Balanço Patrimonial de 2021:   c) Demonstração do resultado apurado em 
2021;   d) Parecer do Conselho Fiscal;   II – Distribuição das sobras ou rateio de perdas;   III- Plano 
de atividades da Cooperativa para o exercício de 2022;   IV- Eleição dos componentes do Conselho 
Fiscal;  Carnaubal/CE, 28 de fevereiro de 2022  Jacinto Sousa Ribeiro  -- Presidente da Coopenort

CARTÓRIO ALMEIDA 3° OFÍCIO. CNPJAIF 03169830000135. Canindé - CE-3. OFICIO JULIO 
EDUARDO LIMA DE ALMEIDA – Tabelião e Registrador. CAIO MAGNI ALMEIDA LEITE T. MAGNI 
ALMEIDA - Substitutos. REC. DE IMÒVEIS, ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTESTOS. REG. DE 
TÍTULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES, RECONH. Travessa Aomodo Cruz, 257, contro Canindé-
Coara - Foro: 85 3343-1995 : Fax: EMAL certorioa meidacan@homai.com EDITAL DE CITAÇÃO DE 
PRAZO, expedido nos autos do Procedimento administrativo de Usucapião, PROCESSO No. 133/2022. O 
Bei. Júlio Eduardo Lima de Almeida, Ilmo. Titular do 30. Oficio, 20. Zona de Registro Iznobiliário da 
Comarca de Canindé, Ceará, na Travessa Pompilio Cruz, no. 257, Bairro Centro, Canindé, Ceará, CEP 
62.700--000, na forma da Lei. FA2 SABER aos Srs. JOSIVAIDO SERAFIN LEITÃO, VALCLÉCIO PEREIRA DE 
CASTRO e FRANCISCO TIAGO ALMEIDA SILVA, réus certos e concordes com o requerimento de USUCAPIn0, 
e os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados e/ou titulares de eventuais direitos 
reais, bem como seus co: juges e/ou sucessores, que o Sz. VALNEDIR PEREIRA DOS SANTOS, solicitou a 
abertura do procedimento administrativo de USUCAPIÃO, visando a declaração de dominio sobre o imóvel: 
TERRENO URBANO, com formato irregular, localizado na TRAVESSA FORTALEZA, BAIRRO BELA VISTA, 
CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ, com uma área de 750,00 metros quadrados (m2) e perímetro 
de 140,00 metros (m): na seguinte descrição: inicia-se a descrição deste poligono a partir do Ponto I (?!) 
Coordenadas UTY. (E 465479,05m / S 9519872,47m), situado no limite da Travessa fortaleza; deste segue 
no sentido ieste/Oeste, confrontando-se com a Travessa fortaleza, numa extensão de una extensão de 
10,00 metros (on) até o po..to 2 (22) Coordenadas UTM (E 965464, 22m / S 9529870,65m); deste segue 
no sentido Sul/Norte, confrontando-se com o terreno da Travessa Fortaleza, ce propriedade de Francisco 
Tiago Almeida Silva, numa extensão de 50,00 metros (7.) até o ponto 3 (P3) coordenadas UTM (E. 965455, 
14m S 9519919,820m); deste segue no sentido Oeste/Leste, conérontando-se com a Rua S. D. O., numa 
extensão de 20,00 metros (in) até o ponto 9 (P4) coordenadas UTM (E 965474,81m / S 9519923, 45m): 
deste segue no sentido Norte/Sul, confrontando-se com terreno da Rua S. D. 0., de propriedade de 
Valclécio Pereira de Castro, numa extensão 25,00 metros (m) até o ponto 5 (25) coordenadas UTM (E 
465179,35m / S 95198 98,87m); deste segue no sentido Leste/Oeste, confrontando-se com terreno da 
Travessa Fortaleza, de propriedade de Josivaido Serafim Leitão, uma extensão de 10,00 metros (m) até o 
ponto 6 (P6) coordenadas UTM. (E 465469,51m / S 951989”,05m); deste segue no sentido Norte/Sul, 
confrontando-se com terreno da Travessa 30:taleza, de propriedade de Josivaldo Seca im Leitão, numa 
extensão de 25,00 metros (.) até O ponto Origem (P1) coordenadas UTM (E 465474,05m / S 95:9872, 
47m); perfazendo desta forma uma área 750,00 metros quadrados (m2) e um perímetro de 140,00 metros 
(m). LIMITES E CONFRONTAÇÕES: ao NORTE (FUNDOS): com a Rua S. D. o., numa extensão de 20,00 
metros (.); ao SUL (ERENTE): com o largo da Travessa Fortaleza, uma extensão de numa extensão de 
10,00 metros (in) e com terreno da Travessa Fortaleza, de propriedade de Josivaldo Serafim Leitão, numa 
extensão de 10,00 metros (m); perfazendo uma extensão de 20,00 metros (m); ao DESTE (LATERAL 
ESQUERDA): com terreno que fica na Rua S. D. o., de propriedade de Valclécio Pereira de Castro, numa 
extensão de 25,00 metros (m) e com terreno da Travessa fortaleza, de propriedade de Josivaldo Serafim 
Leitão, numa extensão de 25,00 metros (m); totalizando uma extensão de 50,00 metros (m); ao OESTE 
(LATERAL DIREITA): como terreno da Travessa fortaleza, de propriedade de Francisco Tiago Almeida Silva, 
numa extensão de 50,00 metros (m); com inscrição imobiliária municipal sob o no 20978, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para comunicação dos 
interessados incertos, ausentes e não sabidos para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir a partir da data da 
publicação, manifestar-se sobre o pedido de abertura do procedimento administrativo de usucapião. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Canindé, Ceará, 01 de março de 2022. 
Francisco Chagas Santos de Sousa - Escrevente Autorizado.

CARTÓRIO ALMEIDA 3° OFÍCIO. CNPJMF 03169830000135. Canindé - CE-3° OFÍCIO JULIO EDUARDO LIMA DE 
ALMEIDA -- Tabelião e Registrador CAIO MAGNI ALMEIDA LIZETE T. MAGNI ALMEIDA -- Substitutos. REG. DE IMÓVEIS, 
ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTESTOS, REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES, RECONH. Travessa Pompilio 
Cruz, 257, Centro - Canindé-Ceará - Fone: 85 3343-1995 / Fax: E-MAIL cartorioalmeidacan@hotmail.com EDITAL DE 
CITAÇÃO DE PRAZO, expedido nos autos do Procedimento Administrativo de Usucapião, PROCESSO No. 132/2022. O Bel. Júlio 
Eduardo Lima de Almeida, Ilmo. Titular do 3o. Ofício, 2a. Zona de Registro Imobiliário da Comarca de Canindé, Ceará, na Travessa 
Pompilio Cruz, no. 257, Bairro Centro, Canindé, Ceará, CEP 62.700-000, na forma da Lei. FAZ SABER aos Srs. JOSÉ FLÁVIO UCHÔA 
HONORATO, VERIL NIA COSTA E JOÃO PAULO BRAGA BANDEIRA, réus certos e concordes com o requerimento de USUCAPIÃO, e 
os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados e/ou titulares de eventuais direitos reais, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que a Sra. ANTÔNIA LIDIANE FERNANDES BASTOS, solicitou a abertura do procedimento administrativo 
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel: TERRENO URBANO, com formato irregular, localizado na RUA 
JOSÉ PEREIRA DE FREITAS, BAIRRO SANTA LUZIA, CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO CEARÁ, com uma área de 260, 70 metros 
quadrados (m2); na seguinte descrição: inicia-se a descrição deste polígono a partir do Ponto 1 (P1) coordenadas UTM (E 
464016.97m / S9518947, 44m), situado no limite da Rua José Pereira de Freitas; deste segue no sentido Norte/Sul, confrontando-
se com a Rua José Pereira de Freitas, numa extensão de 12,10 metros (m) até o ponto 2 (P2) coordenadas UTM (E 464011, 65m 
/ S9518936,57m); deste segue no sentido Leste/Oeste, confrontando se com o Prédio n° 2063, da Rua José Pereira de Freitas, 
numa extensão de 22,00 metros (m) até o ponto 3 (P3) coordenadas UTM (E 463991, 89m / S9518946, 24m); deste segue no 
sentido Sul/Norte, confrontando-se com o Prédio 1720, da Rua Josias Gondim, de propriedade de João Paulo Braga Bandeira, numa 
extensão de 11,60 metros (m) até o ponto 4 (P4) coordenadas UTM (E 463996,98m / S9518956, 66m); deste segue no sentido 
Oeste/Leste, confrontando-se com o Prédio n° 2045, da Rua José Pereira de Freitas, numa extensão de 22,00 metros (m) até o 
ponto de Origem (P1) coordenadas UTM (E 464016, 97m 1 S 9518947, 44m); perfazendo desta forma uma área 260, 70 metros 
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Josias Gondim, de propriedade de João Paulo Braga Bandeira, numa extensão de 11, 60 metros (m); ao LESTE (FRENTE): com a 
Rua José Pereira de Freitas, numa extensão de 12,10 metros (m); com inscrição imobiliária municipal sob o no 21077, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para comunicação dos interessados 
incertos, ausentes e não sabidos para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir a partir da data da publicação, manifestem-se sobre o 
pedido de abertura do procedimento administrativo de usucapião. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Canindé, Ceará, 01 de março de 2022. Francisco Kazás Barros de Sousa -- Escrevente Autorizado
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Em ano eleitoral, tempo vale mais (muito mais) que 
ouro. E, sem querer perder esse valioso tempo, o Governo 
já adianta um pacote de bondades, a ser lançado na próxi-
ma semana, para impulsionar a economia, que ainda sofre 
com as consequências das covid-19. São medidas que, se 
bem-sucedidas, podem ajudar na tentativa de reeleição de 
Bolsonaro, embora uma fonte da equipe econômica, afirme 
que não têm relação com as eleições – acredite, se puder. 
Uma das medidas, adiantada na terça-feira (1º), pelo mi-
nistro Paulo Guedes (Economia), prevê a estrangeiros que 
adquirirem dívidas privadas (títulos de empresas) no Brasil 
passarão a ter isenção tributária, numa espécie de equiva-
lência ao que já ocorre no mercado doméstico.

A intenção é a de aproveitar o “caldo” de liquidez que 
ainda existe lá fora, antes que os bancos centrais das prin-
cipais economias do mundo elevem os juros, em reação ao 
aumento da inflação - o que deverá desviar o destino dos 
recursos a outras modalidades de aplicação. O impacto está 
sendo avaliado em R$ 150 milhões de forma anualizada, 
considerando a estimativa atual de fluxo. A medida vem 
em um “pacote” fatiado, prevendo, para o mercado de cré-
dito interno, medidas voltadas para companhias com fa-
turamento de até R$ 300 milhões, em um total de R$ 100 
bilhões; reabertura do Pronampe; redução de 25% do IPI 
(já anunciada); e o compromisso já feito com a OCDE de 
zerar o IOF. Mas tudo aos poucos, para manter a agenda 
positiva, claro, e cobrir efeitos negativos aqui com o confli-
to na Ucrânia. Aquele toque de marketing...

Passado o Carnaval, hora de ‘trabalhar’

Em baixa. O mês de fevereiro encerrou com 129,3 mil veículos leves e pesados emplacados. Os dados não são 
positivos para o setor automotivo. As vendas de veículos leves e pesados caíram 22,8% na comparação com o 
mesmo mês de 2021. Os dados prévios são baseados no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Nesta terça-feira (02), 
pela sétima vez consecu-
tiva, o mercado financeiro 
elevou a previsão de in-
flação para 2022. A pro-
jeção é do boletim Focus, 
do Banco Central (BC). 
Segundo a projeção, o 
Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 
deve fechar 2022 em 5,6%. 
Há uma semana, a proje-
ção do mercado era que a 
inflação ficasse em 5,56% 
este ano. Há quatro sema-
nas, a previsão era 5,38%.

Da mesma forma, o 
mercado também elevou 
a expectativa em relação 
à evolução do IPCA para 
2023. Há um mês, a pro-

jeção era de inflação de 
3,5%, mas nesta semana 
subiu para 3,51%. Com 
relação ao ano seguinte, 
2024, o mercado elevou 
a estimativa para 3,1%, 
ante os 3,09% projetados 
na semana passada.

O  Produto Interno 
Bruto (PIB), que é a soma 
de todos os bens e servi-
ços do país, no entanto, 
teve mantida a projeção 
desta semana de 0,3% 
para 2022. Esta é a quarta 
semana consecutiva que o 
mercado mantém a pro-
jeção de crescimento da 
economia nesse patamar.

Para 2023, o Focus 
também registrou a mes-

ma expectativa de PIB da 
semana passada, de 1,5%. 
Há quatro semanas, esti-
mava-se que o PIB cres-
cesse 1,55%. Para 2024, a 
projeção manteve-se está-
vel, ficando em 2%.

Câmbio e taxa de juros
Além disso, o merca-

do também manteve em 
12,25% a previsão para a 
taxa básica de juros, a Se-
lic. No mês de fevereiro, o 
Comitê de Política Mone-
tária (Copom), aumentou 
a taxa de juros de 9,25% 
para 10,75% ao ano. Em 
comunicado, o Copom 
indicou que continuará a 
elevar os juros básicos até 

que a inflação esteja con-
trolada no médio prazo.

Para o fim de 2023, o 
mercado estima que a 
taxa básica de juros caia 
para 8% ao ano. Já para 
2024, a previsão é de Se-
lic em 7,25% ao ano, ante 
os 7,38% da projeção da 
semana anterior.

Com relação ao dólar, 
a expectativa do merca-
do em 2022  ficou em R$ 
5,50, a mesma da semana 
anterior. Para 2023, a pre-
visão também diminuiu, 
passando de R$ 5,36 para 
R$ 5,31. Para 2024, a esti-
mativa é R$ 5,30, mesmo 
valor projetado na sema-
na passada.

Potência solar
O Brasil bateu recorde 

de 14 gigawatts (GW) de 
capacidade instalada de 
energia solar fotovoltaica, 
igual potência da usina 
hidrelétrica binacional de 
Itaipu, informou a Absolar. 
A marca leva em conta 
parques centralizados 
e a geração própria de 
energia em telhados, 
fachadas e pequenos 
terrenos. A fonte solar já 
trouxe ao Brasil, desde 
o ano de 2012, mais de R$ 
74,6 bilhões em novos in-
vestimentos, R$ 20,9 bilhões 
em arrecadação aos cofres 
públicos e mais de 420 mil 
empregos, diz a entidade.

Potência solar II
Ao todo, são 4,7 GW 

de potência instalada em 
usinas solares de grande 
porte no País, ou 2,4% da 
matriz elétrica nacional. 
Elas são a sexta maior fonte 
de geração e estão presen-
tes em todas as regiões, 
com empreendimentos em 
operação em 19 Estados 
e um portfólio de 31,6 
GW já outorgados para 
desenvolvimento. A ge-
ração própria de energia 
solar totaliza 9,3 GW de 
potência instalada, com 
mais de R$ 49,5 bilhões 
em investimentos, R$ 11 
bilhões arrecadados e 278 
mil empregos desde 2012.

Você notou?
Em fevereiro, o preço 

do litro da gasolina recuou 
0,4% sobre com janeiro. 
No segundo mês do ano, a 
média nacional chegou a 
R$ 6,880/L, enquanto em 
janeiro o preço médio foi de 
R$ 6,908. Apesar da queda, 
o valor é 33,28% superior a 
igual mês de 2021, segundo 
levantamento da ValeCard. 
Os dados foram obtidos 
por meio do registro das 
transações realizadas 
entre os dias 1º e 25 de 
fevereiro com o cartão de 
abastecimento da ValeCard 
em cerca de 25 mil estabe-
lecimentos credenciados.

INSS
O atendimento pre-

sencial nas agências do 
INSS, sem necessidade de 
agendamento prévio, está 
sendo retomado gradual-
mente a partir deste mês. 
Segundo portaria publicada, 
ontem (2), além dos pedidos 
já agendados, as agências 
do INSS retomam também 
o chamado atendimento 
espontâneo, realizado na 
triagem, no autoatendimento 
orientado ou em guichê es-
pecífico para informação ou 
orientação, sem necessidade 
de prévio agendamento. O 
retorno será feito de maneira 
gradual para evitar filas.

Automóveis: Fevereiro acelerou em marcha à ré  
O mês de fevereiro chegou ao fim com 129,3 mil ve-
ículos leves e pesados emplacados, o que significa 
mais um resultado ruim para o setor automotivo. 
As vendas de veículos leves e pesados caíram 
22,8% na comparação com o mesmo mês de 2021. 
Conforme o Renavam, em relação a janeiro, houve 
alta de 2,2% na comercialização, o que mostra uma 
tendência preocupante de estabilidade. A média 
diária de emplacamentos no primeiro bimestre ficou 
em 6.239 unidades. Em igual período de 2020, foram 
registrados 9.861 veículos por dia.

Regulamentada redução do
Imposto de Importação de veículos

A Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) regula-
mentou a redução da alí-
quota do Imposto de Im-
portação de veículos pelo 
prazo de até dois anos. A 
redução tributária será 
concedida a automóveis e 
veículos comerciais leves, 
com até 1.500 Kg de capa-
cidade de carga, desmonta-
dos ou semidesmontados, 

sem produção nacional 
equivalente. A medida, que 
foi publicada no Diário 
Oficial da União nessa ter-
ça-feira (02), será aplicada 
somente para a importação 
de veículos novos. O docu-
mento diz que a alíquota 
do Imposto de Importação 
para os veículos será de 
18% para os semidesmon-
tados e de 16% para bem 

completamente desmon-
tado. Os interessados em 
solicitar a redução no im-
posto deverão encaminhar 
as solicitações à Secretaria 
de Desenvolvimento da 
Indústria, Comércio, Ser-
viços e Inovação do Mi-
nistério da Economia, via 
Sistema Eletrônico de In-
formações (SEI), até o dia 
31 de dezembro de 2022. 

O prazo poderá ser prorro-
gado mediante decisão do 
Comitê Executivo de Ges-
tão da Camex.

A concessão do benefício 
levará em consideração o 
segmento de produto auto-
motivo do pleito apresenta-
do, os resultados de consulta 
pública, o nível de monta-
gem e o alinhamento à polí-
tica automotiva vigente.

Mercado prevê inflação de 5,6% este ano
O mercado voltou a elevar 
a expectativa para a infla-
ção neste ano e passou a 
ver alta do IPCA de 5,6%, 
indo ainda mais além do 
teto da meta, de acordo 
com a pesquisa Focus 
divulgada pelo BC, ontem. 
Foi a sétima semana se-

guida de alta da projeção, que na semana passada era de 
5,56%. Para 2023, a estimativa aumentou 0,01%, a 3,51%.

Mercado aumenta para 5,6% 
previsão de inflação deste ano
Divulgado semanalmente, o boletim Focus reúne as projeções
do mercado para os principais indicadores econômicos do país

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário, torna público o 
extrato do contrato resultante da Tomada de Preços nº 07.001/2021-TP: nº 07.001/2021-01 – Valor 
global: R$454.234,42 – Contratada: Lopes Calisto e Calisto Ltda, através de seu representante 
legal, o Sr. Renato Roger Lopes Calisto. Objeto: Contratação de empresa especializada em cons-
trução civil para execução de projeto de construção de pórtico, localizado na entrada da cidade, na 
Av. Jesus Maria José, Jardins dos Monólitos, Quixadá/CE, de acordo com o projeto básico. Prazo 
de vigência: 12 meses, a partir de sua assinatura. Data da assinatura do contrato: 09/02/2022.

         COOPERATIVA DE ENDOSCOPIA DO CEARÁ LTDA. – COOPEND.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO

(ASSEMBLEIA PRESENCIAL)

O Presidente da COOPERATIVA DE ENDOSCOPIA DO CEARÁ LTDA. – COOPEND, inscrita no 

CNPJ sob o nº 01.540.765/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 5554, sala 302, Papicu, CEP 

60192-018, em Fortaleza/CE, de acordo com o art. 38, § 2º da Lei 5.764/71 e arts. 22 e ss. do Estatuto 

Social, CONVOCA seus 448 (quatrocentos e quarenta e oito) cooperados para se reunirem em 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO, que se realizará no dia 17 DE MARÇO DE 2022 (quinta-

feira), no Restaurante COCO BAMBU, situado na Rua Canuto de Aguiar, 1317, Meireles, em 

Fortaleza/CE, e não na sede da Cooperativa, em face da falta de espaço razoável nesta, às 17h, 

em primeira convocação, com a presença mínima de dois terços dos cooperados; às 18h, em 

segunda convocação, com a presença mínima de metade mais um dos cooperados; e às 19h, em 

terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem 

sobre a seguinte ORDEM DO DIA:1)Deliberar sobre a prestação de contas dos órgãos de 

administração, relativa ao exercício de 2021, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) 

demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições 

para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; 2) Deliberar sobre a 

destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições 

para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os 

fundos obrigatórios; 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandatos até a AGO de 

2023; 4) Deliberação sobre a fixação da produção especial dos órgãos de administração.

Fortaleza, 03 de Março de 2022. 

COOPERATIVA DE ENDOSCOPIA DO CEARÁ LTDA. – COOPEND.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE

(ASSEMBLEIA PRESENCIAL)

O Presidente da COOPERATIVA DE ENDOSCOPIA DO CEARÁ LTDA. – COOPEND, inscrita no 

CNPJ sob o nº 01.540.765/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 5554, sala 302, Papicu, CEP 

60192-018, em Fortaleza/CE, de acordo com o art. 38, § 2º da Lei 5.764/71 e arts. 22 e ss. do Estatuto 

Social, CONVOCA seus 448 (quatrocentos e quarenta e oito) cooperados para se reunirem em 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE, que se realizará no dia 17 DE MARÇO DE 2022 

(quinta-feira), no Restaurante COCO BAMBU, situado na Rua Canuto de Aguiar, 1317, Meireles, 

em Fortaleza/CE, e não na sede da Cooperativa, em face da falta de espaço razoável nesta, às 

17h30min, em primeira convocação, com a presença mínima de dois terços dos cooperados; às 

18h30min, em segunda convocação, com a presença mínima de metade mais um dos cooperados; 

e às 19h30min, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, 

para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:1) Reforma Estatutária; 2)Consolidação do 

Estatuto Social da Cooperativa. Fortaleza, 03 de março de 2022. 

         

DR. RAFAEL TORRES DE MELO CAVALCANTE - PRESIDENTE DA COOPEND

DR. RAFAEL TORRES DE MELO CAVALCANTE - PRESIDENTE DA COOPEND
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DR. RAFAEL TORRES DE MELO CAVALCANTE - PRESIDENTE DA COOPEND

DR. RAFAEL TORRES DE MELO CAVALCANTE - PRESIDENTE DA COOPEND

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Saúde - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico nº. PE-02.28.3/2022-SMS. Objeto: aquisição de 
fraldas descartáveis diversas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município 
de Brejo Santo-CE, conforme especificações constantes no termo de referência. Tipo: menor 
preço (por lote). Modo de Disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos 
interessados que o início da disputa será a partir das 09h:00m. (Horário de Brasília) do dia 17 de 
março de 2022, em sessão pública Eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: 
(www.bll.org.br). Maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na 
sala da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, 
através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço 
eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação - Pregão Presencial 
N° 2022.02.24.01. A Prefeitura Municipal de Cariús torna público o Pregão Presencial N.° 
2022.02.24.01, para a aquisição de pneus, camaras, protetores e válvulas e serviços de mão de 
obra para suprir as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cariús, com data 
de abertura para o dia 16 de março de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal de 
Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no horário das 07:30 às 11:30. Informações pelo fone 
(088) 3514-1219. Cariús-CE, 25 de fevereiro de 2022. Reldembergue Possidônio de 
Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Chamada Pública. O Município 
de Tururu, através da Secretaria de Educação vem publicar o Aviso de Chamada Pública nº 
001/2022, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, 
destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Tururu – CE. Os 
interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 03/03/2022 até 23/03/2022, 
(horário comercial) na Secretaria de Educação, sito a Rua Maria Glória da Conceição, nº 103 – 
Centro – Tururu – CE. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico: 
https://www.tururu.ce.gov.br/licitacao e na referida Secretaria. Tururu – CE, 25 de fevereiro de 
2022. Raimundo Pires Ferreira – Secretário de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Saúde - Aviso de 

Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-02.28.1/2022-SMS. Objeto: Aquisição de 

01 (uma) ambulância e 02 (dois) veículos, para atender as necessidades da Secretaria de 

Saúde do Município de Brejo Santo-CE, no âmbito do termo de ajuste Nº. 072/2021, referente ao 

projeto MAPP–4654, conforme especificações constantes no termo de referência. Tipo: Menor 

preço (por item). Modo de Disputa: Aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos 

interessados que o início da disputa será a Partir das 14h:00m. (Horário de Brasília) do Dia 15 de 

março de 2022, em sessão pública Eletrônica, que ocorrerá através do endereço Eletrônico: 

(www.bll.org.br). Maiores Informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na 

sala da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, 

através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00M e, ainda, através do endereço 

eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Saúde - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico nº. PE-02.28.2/2022-SMS. Objeto: aquisição de 
dietas alimentares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo 
Santo-CE, conforme especificações constantes no termo de referência. Tipo: menor preço (por 
item). Modo de Disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados 
que o início da disputa será a partir das 09h:00m. (Horário de Brasília) do dia 16 de março de 
2022, em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: 
(www.bll.org.br). maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na 
sala da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, 
através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço 
eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de  Anulação de Processo de 
Licitação. A Prefeitura Municipal de Tururu através da Secretaria de Infraestrutura, comunica a 
anulação do Processo de Concorrência Pública nº 002/2021, cujo objeto é a contratação de serviço 
de limpeza pública, varrição, coleta e transporte dos resíduos sólidos na sede e distritos do 
Município de Tururu.  Fundamentação Legal: Art. 49 da Lei n° 8.666/93. Tururu – CE, 01 de março 
de 2022. Francisco Alexandre Lima Pinto – Secretário de Infraestrutura.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatária: Secretaria de Saúde, Lady Diana 
Arruda Mota, Secretária, torna público o extrato dos contratos resultantes do Pregão Eletrônico 
10.001/2022-PERP: nº 10.001/2022-01SMS - Valor global: R$288.380,70 - Contratada: Medlar 
Soluções em Saúde Ltda, através de seu representante legal, o Sr. Italo Ney Bezerra Paulino; nº 
10.001/2022-02SMS – Valor global: R$27.306,16 - Contratada: Superfio Comércio de Produtos 
Médicos Hospitalares LTDA, através de seu representante legal, o Sr. João Pedro Sales Silveira 
Chacon. Objeto: Aquisição de leites especializados, produtos médicos hospitalares, produtos far-
macológicos e medicamento manipulado, em atendimentos judiciais e administrativos. Prazo de 
vigência: até 31/12/2022. Data da assinatura do contrato: 21/02/2022.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Pre-
gão, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, torna público que se encon-
tra à disposição dos interessados, o edital do Pregão Eletrônico nº 02.25.01/2022, que tem 
por objeto o Registro de Preços visando as aquisições futuras e eventuais de Kit´s Bebê, para 
atender as necessidades das gestantes atendidas pela Secretaria. Recebimento das propos-
tas: a partir desta publicação até o dia 16/03/2022, às 08h, horário de Brasília, abertura das 
propostas, no sítio www.bbmnet.com.br. O início da sessão de disputa de preços: 16/03/2022 
às 09h, horário de Brasília, no sítio www.bbmnet.com.br. Informações gerais: O Edital poderá 
ser obtido através do sítio referido acima e demais informações poderão ser adquiridas no en-
dereço: Rua: Juvenal Gondim, nº 221 – Centro – Pindoretama/CE. Telefones: (85) 3375-1427 
/ 3375-1891, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h. Os interessados ficam desde já notifi-
cados da necessidade de acesso ao sítio www.bbmnet.com.br para verificação de informações 
e alterações supervenientes. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Quixadá - A Secretaria de Planejamento e Finanças, neste ato repre-
sentada pelo Secretário/Ordenador de Despesas, o Sr. José Erismá Nobre da Silveira Filho, 
no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a autotutela da administração pública e 
considerando que o certame em referência poderá atingir melhor eficiência com a alteração da 
modalidade de Pregão Presencial para Pregão Eletrônico, que tem por objeto Contratação de 
serviço de licença de uso e manutenção de um sistema informatizado para gestão dos tributos 
municipais, incluindo os serviços de implantação, instalação, configuração, migração de dados, 
parametrização, customização e treinamento operacional dos usuários, mediante a execução 
das atividades e demais características e especificações técnicas, resolve REVOGAR o procedi-
mento licitatório de Pregão Presencial nº 06.001/2022-PP, à luz do Art. 49, “caput”, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de Licitação torna públi-
co resultado da fase de proposta de preços referente à Licitação de Tomada de Preços Nº SI-
-TP010/2021, contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para execução 
das obras de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas nas localidades de Alferes e São 
Francisco, Bairro Nova Brasília e Pavãozinho e Distrito Engenheiro José Lopes, através da Secre-
taria de Infraestrutura do município. A empresa WU Construções e Serviços Eireli-EPP, é declarada 
vencedora da presente licitação, tendo apresentado menor preço global na importância de R$ 
949.261,41 (novecentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e um 
centavos). Íntegra dos documentos na Sala de Licitações à Avenida Francisco França Cambraia, 
n° 265, Centro, Senador Pompeu/CE. Fica a partir desta publicação, aberto prazo recursal previsto 
no artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de Licitação torna públi-
co resultado da fase de proposta de preços referente à Licitação de Tomada de Preços Nº SI-
-TP009/2021, contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para execução 
das obras de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas nas localidades de casas popu-
lares e Distrito de São Joaquim, através da Secretaria de Infraestrutura do município. A empresa 
G7 Construções e Serviços Eireli – EPP, é declarada vencedora da presente licitação, tendo apre-
sentado menor preço global na importância de R$ 495.864,64 (quatrocentos e noventa e cinco mil 
oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Íntegra dos documentos na 
Sala de Licitações à Avenida Francisco França Cambraia, n° 265, Centro, Senador Pompeu/CE. 
Fica a partir desta publicação, aberto prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b” da 
Lei nº 8.666/93. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro da torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 16/03/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico nº 06.23.02.01.22 - PE, cujo objeto: Aquisição de combustível para 
atender ao objeto do Convênio firmado com a SDA Secretaria do Desenvolvimento Agrário Nº. 
002/2022 junto a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário Recursos Hídricos e Meio Ambien-
te da Prefeitura, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos 
Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br 
–“Acesso Identificado no link – acesso público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/.  Maiores Informações, no endereço citado, no horário de 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de licitação torna público 
resultado da REANÁLISE da fase de Habilitação referente à Tomada de Preços nº SE-TP002/2022, 
que objetiva a contratação de empresa especializada para construção do Espaço Educativo Rural 
com 06 salas de aula, localizada no Distrito de São Joaquim no município, através da Secretaria 
de Educação, Cultura e Desporto, deste município, conforme projeto básico, parte integrante deste 
processo. Desta feita, a Comissão RETIFICA a decisão consignada em Ata Complementar nº 02 de 
Julgamento da Fase de Habilitação, a qual passa a constar com os seguintes termos: A empresa 
FENIX – Locações e Empreendimentos Eireli, inscrito no CNPJ nº 13.037.186/0001-03, passa a 
estar HABILITADA; e a empresa CENPEL – Centro Norte Projetos e Empreendimentos Ltda-ME, 
inscrito no CNPJ nº 05.502.041/0001-08, passa a estar INABILITADA. Fica aberto prazo recursal 
previsto no artigo 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93. Maiores informações: https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Parambu – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, lo-
calizada na Rua Juscelino Kubitschek, 85, Centro, torna público a REVOGAÇÃO da T.P Nº 
2021.09.09.001-SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico), cujo ob-
jeto: Construção de pista de caminhada na Avenida Dico Mateus na sede do município, conforme 
projeto em anexo, parte integrante deste processo. Por interesse da administração, visando a 
modificação no projeto básico. Artur Valle Pereira.
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Contratação. O Ceará confirmou ontem (2) a contratação do atacante Dentinho, de 33 anos. Ele estava sem clube desde novem-
bro do ano passado, quando deixou o Shakhtar, time que defendeu por nove temporadas. Revelado pelo Corinthians, Dentinho che-
gou ao Shakhtar em 2011. Defendeu o time ucraniano desde então, apenas sendo emprestado ao Besiktas, da Turquia, em 2013.ESPORTES

O Fluminense
vai voltar a

campo novamen-
te no próximo 
sábado, contra

o Resende,
pelo Campeonato 

Carioca 

Loteria dos Sonhos       
Muita gente mudou de vida no ano que passou. A Lote-

ria dos Sonhos continua brilhando.

Tempos bons
O bairro do Seminário da Praianha foi berço da grande 

blocos de nosso carnaval. E numa volta ao passado me 
recordo do maracatu Az de Espadas, Turma Bamba, Prova 
de Fogo, Garotos do Fumo para citarmos somente este 
que me vêm à memória.

Inter clubes
O conselho superior interclubes foi fundado em 24 de 

fevereiro de 1959. Este registro eu faço em homenagem a 
uma instituição que tem relevantes serviços prestados a 
nossa sociedade. A ata de fundação foi assinada pelo Náu-
tico, Ideal, Iate, iracema, Líbano, Massafeense, Comercial, 
Maguari, Círculo Militar e AABB. O general João Crisos-
tomo de Souza é o seu atual presidente.

Guerra
Pior é na guerra que a gente morre e não se enterra.

SUMOV FEMININO O Sumov continua a ser o time de fut-
sal mais conhecido no país. Sua equipe feminina também brilha.

FUTSAL Futebol de salão é destaque para os atletas Pedro 
Henry e João Víctor do projeto atleta cidadão no município de 
Fortaleza . Desenvolvendo habilidades físicas , sociais e emocio-
nais dos treinos na igreja Betesda, localizada no bairro Joaquim 
Távora . A tutoria é da Profa Aline Araújo

Um papo leve

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Como é bom conversar com gente que vive em paz, 
sem complexos e sempre de bom humor. Foi assim 
no sábado que passou no Flórida Bar com meus ami-
gos Renan Vieira e Cacá. Falou-se de todo mundo, e 
sempre falando de bem. Boas recordações e longas 
gargalhadas. Uma pens que o Rumenigue e o Magno 
não estivessem presentes. Dois nomes que já se foram 
estiveram sendo lembrados neste encontro, no caso os 
irmãos Dedé e Chiquinho, entre outros.

GRANDES GOLEIROS Nosso futsal sempre teve gran-
des goleiros. Beto Santana (foto), Fernando Pontes, Placido 
Castelo Sobrinhos e outros mais.

DOS MEUS ARQUIVOS Edú e Zé Ismar, dois nomes 
que fizeram história em nosso futsal.

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

Zé Renato 

E
ste jovem agrônomo foi um dos 
grandes craques de nosso futebol 
am,ador. Era clássico e talentoso. Zé 
Renato reside hoje em Teresina e da-

qui mando meu abraço a figura tão querida.

O Fluminense está clas-
sificado para a terceira fase 
preliminar da Copa Liberta-
dores. A equipe tricolor vol-
tou a vencer o Millonarios, 
da Colômbia, na noite desta 
terça-feira (1), e garantiu a 
vaga. O triunfo por 2 a 0, em 
São Januário, foi construído 
com gols de Willian Bigode 
e Arias, ambos no segundo 
tempo.

No primei-
ro encontro 
entre os times, 
em Bogotá, na 
última sema-
na, a equipe 
do técnico 
Abel Braga 
havia saído de 
campo com o 
resultado po-
sitivo de 2 a 
1, de virada - 
David Braz e 
Cano marca-
ram. O time das Laranjeiras 
aguarda o vencedor do con-
fronto entre Atlético Nacio-
nal, da Colômbia, e Olimpia, 
do Paraguai. Os paraguaios 
triunfaram por 3 a 1 em casa 
e os times voltam a se enfren-
tar na quinta-feira.

O Flu volta a campo no 
sábado, contra o Resen-
de, pelo Campeonato Ca-
rioca. A equipe é líder do 
Estadual, com 24 pontos. 

Após um primeiro tempo 
em que oscilou, e um início 
de etapa final em que viu o 
Millonarios melhor, o Flu-
minense abriu o placar com 
Willian Bigode e passou a 
atuar com mais tranquili-
dade. Depois, Arias, que 
havia entrado pouco antes, 
ampliou.

O Fluminense começou 
o jogo co-
m a n d a n d o 
as ações e 
a s s u s t a n d o 
em finaliza-
ção de Wil-
lian Bigode, 
que obrigou 
Montero a 
fazer gran-
de defesa. 
O Tricolor 
explorava as 
alas, princi-
palmente a 
esquerda, e 

tinha mais posse de bola, 
mas não conseguia trans-
formar em oportunidades 
mais claras de gol.

O Millonarios, aos pou-
cos, foi equilibrando o jogo 
e passou a também ter a 
bola e chegar ao gol ad-
versário. Em uma das in-
vestidas, Celis passou por 
André, chegou à linha de 
fundo e cruzou. Vega che-
gou batendo e Fábio des-

viou para fora. Após Cris 
Silva roubar de Vásquez no 
meio de campo, a bola so-
brou para Luiz Henrique. 
O camisa 11 viu o goleiro 
adiantado e bateu um pou-
co à frente da meia-lua. 
A bola não foi da forma 
imaginada, mas Montero 
encostou nela e cedeu o es-
canteio ao Tricolor.

Na reta final do primeiro 
tempo, o ritmo do jogo caiu 
e o Fluminense começou a 
cometer erros no meio de 
campo, o que atrapalhava 
a saída de bola. O Millona-
rios, por sua vez, ia ao ata-
que e viu Fábio fazer nova 
defesa em cabeçada de He-
razo.

O Millonarios voltou 
melhor do intervalo, e teve 
presença maior no campo 
de ataque, mas o time que 
chegou mais próximo de 
abrir o placar foi o Flumi-
nense. Após levantamento 
para a área, a bola sobrou 
para David Braz na altura 
da marca do escanteio. O 
zagueiro desviou e Mon-
tero teve de ir no canto 
esquerdo para fazer a de-
fesa. Depois da chance de 
Braz, o Tricolor pareceu ter 
acordado no jogo, e abriu 
o placar com Willian Bigo-
de. Luiz Henrique acabou 
Calegari na ultrapassagem, 

e ele cruzou para a área. 
Cano desviou, a bola pegou 
na zaga, e sobrou para o ca-
misa 17.

Arias entrou na vaga de 
Germán Cano aos 25 mi-
nutos do segundo tempo. 
Cerca de dois minutos de-
pois, ele recebeu e bateu na 
saída do goleiro do Millo-
narios, ampliando a vanta-
gem do Fluminense na par-
tida. “Gol relâmpago” não 
chega a ser uma novidade 
para o colombiano nesta 
temporada. Ele passou por 
situações parecidas contra 
o Madureira e Flamengo.

Com a vantagem cons-
truída no placar, os coman-
dados de Abel Braga pas-
saram a trocar passes com 
mais cautela e segurar a pos-
se, administrando o tempo 
e evitando que o adversário 
ensaiasse uma reação.

Nos acréscimos, a torci-
da que antes estava insatis-
feita com a atuação, passou 
a gritar “olé” com a troca 
de passes do Fluminense, 
que garantiu a classificação 
sem grandes obstáculos. O 
confronto foi em São Januá-
rio pelo fato de o gramado 
do Maracanã estar passando 
por reformas. O estádio deve 
estar liberado para uso ape-
nas na reta final do Cam-
peonato Carioca.

Flu vence Millonarios por 2 a 0 
pela Libertadores da América
Com o resultado, o tricolor carioca comandado por Abel Braga  se 
classificou para a terceira fase preliminar da competição continental

FRANCISCO DE ASSIS SALES NETO
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Li-
cença  Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada 
no Loteamento  Alphaville Ceará 3, Quadra L5, Lote 11, Alameda Finlândia, Bairro 
Cidade Alpha, Eusébio-Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências conti-
das nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA das quais esta publicação 
é parte integrante.

INCORPORADORA CAMPOS LTDA, portadorora do CNPJ : 14.309.539/0001-31 , sedeada na Rua João 
Paulo de Andrade, nº 04, Parque Manibura, Fortaleza - Ceará. Torna público que requereu à Autarquia 
Municipal de Meio Ambiente – AMMA a RENOVAÇÃO dos Alvarás de Construção de números 4506/2020 e 
4505/2020 , com os processos de nº 2020.02.12.009 e 2020.02.12.010, O empreendimento está situado 
nas Ruas Santo Amaro e Santa Maria s/n, nos TERRENOS 08 e 09, constituídos por parte dos lotes 12 
e 13 da Quadra 05, no lugar denominado Encantada, Eusébio, Ceará. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é 
parte integrante.

FÁBIO LUIS ANTIQUERA
305.858.618-38

Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 
de Eusébio – AMMA a licença para alvará de construção para construção de casa resi-
dencial, localizada no Lote 5 Quadra 02 do loteamento Parque Ageu Galdino, Eusébio-
-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

SG DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO LTDA.
CNPJ.: 18.519.733/0001-00 

Torna público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos - 
SEAMP a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE 22 EDIFICAÇÕES: QUADRA D10 – LOTES 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 
16A, 16B, 17A, 18A, 18B, 19A, 19B, 20A, 21A, 21B, 22A, 22B,  23A, 24A, 24B, 25A e 25B, localizado no município de AQUIRAZ, 
na RODOVIA CE 040 – km 25 – PATACAS. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEAMP.

CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 09.072.120/0001-79

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e Recursos 
Hídricos a Licença de Instalação para Construção do Sistema Viário com Bolsão de estacionamento 
central do Ramal 05 e Trecho do Ramal 06, localizado na Via Projetada, Gleba 01, Sitio Colégio, Por-
to das Dunas no Município Aquiraz, estado do Ceará, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi de-
terminado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental.

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66597-FERNANDO AMARO DIAS E DIANE FERREIRA

Fortaleza, 02 de março de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº 9414-FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA E GLAUCINEIDE PEREIRA ASSIS
Nº 9415-JOÃO PAULO DE CASTRO SILVEIRA E ALINE LIMA DA CUNHA
Nº 9416-RAFAEL AGUIAR SANTOS E SAYONARA RAMOS DE FREITAS BRAGA
Nº 9417-JOSE OTACIO JUNIOR E SIMONE DA SILVA CABRAL
Nº 9418-HULGO BARBOSA DE ANDRADE NETO E ELISIANA DE OLIVEIRA SANTOS
Nº 9424-LUCAS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO DE SÁ COSTA E GABRIELLE MARIA FREITAS DA SILVA
Nº 9425-NATAN JOTER DA SILVA E KELCIONE PINHEIRO LIMA
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. La-
vrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 02 de Março de 2022
FERNANDA MARIA ALVES GOMES

OFICIALA

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27399 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ANDRE FREITAS DE SOUSA e FRANCISCA KELVIA NOGUEIRA DE FREITAS;
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, 02/03/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18181 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAIMUNDO NONATO LUCA DOS SANTOS e SUELY CRISTINA MOTA CAMPOS;
Edital n° 18182 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE EDILBERTO PINHEIRO e MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA;
Edital n° 18183 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CRISTIANO GOMES DOS SANTOS e LEANDRA CARLA DA SILVA SANTOS;
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, 02/03/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339123- Kauan David Lima Moreira e Isabelle Regiane Ferreira Carneiro;
339124- José Ocelio da Silva e Maria de Fatima Correia da Silva;
339125- Celio Roseno dos Santos Junior e Mikaelle Paz da Silva;
339126- Marcilio Bezerra da Silva e Juliana Mara de Souza Rocha;
339127- Marlon Lima Farias e Amanda da Silva Araujo;
339128- Kevin Rabelo Costa e Dulce Maria Nascimento Coelho;      
339129- Mateus Melo de Abreu e Maria Tamires Rodrigues de Sousa;    
339130- Yves Frota maia e Raquel Lopes Cavalcante;     
339131- Francisco Gilberto de Sousa Vieira e Nataline Rogia Maciel Lopes.
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, 02 de Março  de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

Publicado no Jornal O Estado em 03.03.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

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

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N°30653 JOÃO LEMOS DE AGUIAR E ROSANA PELOPES NOGUEIRA.

Fortaleza, 02 de março de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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° 18180 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MANUEL BEZERRA DE MELO e MARIA DE FATIMA ALVES DE CARVALHO.
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, 01 de Março de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

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

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

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41358 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DOUGLAS CAMILO DA SILVA SANTOS e LILIA KATHYLEEN DA SILVA FREITAS;
Edital n° 41360 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAMIAO FREIRE GONZAGA NETO e BEATRIZ HELENA BATISTA DE ABREU;
Edital n° 41359 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ISRAEL DOS SANTOS CRUZ e FRANCIANE SOUSA FREITAS;
Edital n° 41357 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JOSE LIMA DE SOUZA e SILVIA HELENA AQUINO ALVES;
Edital n° 41361 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA e FRANCISCA MARLY FREITAS DA SILVA;
Edital n° 41363 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOAO BOSCO BATISTA MOURA e JULIANA CRUZ DE AVILA;
Edital n° 41368 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE ADRIANO DOS SANTOS COSTA e CICERA JULIANA SILVA MORAES;
Edital n° 41364 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDNILSON SOUSA SILVA e CAMILA DE SOUZA SILVA;
Edital n° 41366 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO WELLISTER FEITOSA CIDRÃO e ANTONIO PADUA SILVA;
Edital n° 41365 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRE LUIS FERNANDES COSTA DA SILVA e MARIA VALDIANE SOUZA MOTA;
Edital n° 41362 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO MARCEL DE OLIVEIRA DA SILVA e ANA JESSICA DO NASCIMENTO GRANGEIRO;
Edital n° 41367 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO LOPES VIEIRA e SAMIRA LOPES CAVALCANTE;
Edital n° 41369 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAPHAEL ALBUQUERQUE LIMA e JESSICA ELLEN DA SILVA LIMA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 01 de março de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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° 27381 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes (Republicado 
por incorreção):
ANDRE CAMINHA MEDEIROS e GABRIELA MORAES MOURA NASCIMENTO;
Edital n° 27399 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ANDRE FREITAS DE SOUSA e FRANCISCA KELVIA NOGUEIRA DE FREITAS;
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,
Clarice Helena Botelho Costa Silva



Você pode nunca ter ouvi-
do falar em Valmir Lins, 
mas esse alagoano, que 

mora em Fortaleza há alguns 
anos, traduz as angústias de 
uma geração em vídeos que faz 
para seu perfil no Instagram, 
discutindo o comportamento 
humano e outros temas atuais. 
Com mais de 65 mil seguido-
res, o estudante de psicologia 
faz as pessoas pensarem e le-
vanta a auto estima de muitos 
com sensatez e racionalidade 
emocional pouco comum na 
internet. Além do trabalho de 
influenciador digital, Valmir 
faz campanhas publicitárias de 
grandes marcas, e lançou uma 
carreira na música. “Esfinge”, 
canção de sua autoria lançada 
no fim de janeiro nas platafor-
mas de streaming, já tem mais 
de 20 mil downloads. Ela foi 
composta durante a pande-
mia, e nos revela as sensações 
de abandono, tão comuns nos 
dias atuais. Na entrevista para o 
jornal O Estado, Valmir fala so-
bre a exposição diária nas redes 
sociais, seu trabalho musical e o 
interesse pela literatura.

O ESTADO | Você é alagoa-
no, mas mora em Fortaleza há 
algum tempo. Como foi essa 
mudança e o que te fez decidir 
ficar pelo Ceará?

VALMIR LINS | Exatamente! 
Em 2011 minha mãe resolveu vir 
abrir uma loja aqui em Fortaleza. 
A loja deu errado, mas eu tinha 
encontrado meu primeiro grande 
amor. Mainha voltou e eu fiquei. 
Consegui meu primeiro emprego 
na cidade (tinha apenas 19 anos), 
fui crescendo profissionalmente e 
fincando, pouco a pouco, raízes 
no meu amado Ceará.

O E. | Você estuda psicolo-
gia e ganhou destaque como 

influenciador digital dando 
opiniões sinceras sobre di-
versos assuntos, muitas vezes 
sobre o comportamento das 
pessoas. Você acha que sua for-
mação influencia o sucesso dos 
seus vídeos e a grande identi-
ficação do público? Qual tema 
você adora falar, e qual assunto 
você não suporta atualmente?

V. L. | Sem sombra de dúvi-
das. Eu costumo dizer que soa 
até irresponsável a gente sair 
dando a nossa opinião por aí 
sem o mínimo de embasamen-
to científico. E a graduação em 
psicologia, que tá quase findan-
do, ajuda muito no empodera-
mento da minha fala. E, ainda 
que embasada, mantém o ca-
ráter de opinião, que acho que 
é o que faz as pessoas amarem, 
porque é sincero. Não tem per-
sonagem ali. Acho que a gente 
tá querendo, cada vez mais, o 
que é verdadeiro, né? Eu amo 
falar sobre os sentimentos mais 
obscuros da gente, exatamente 
aqueles que temos vergonha de 
dizer em voz alta: tristeza, dor 
de cotovelo, auto imagem detur-
pada... dar uma nova perspecti-
va desses sentimentos e ajudar 
todo mundo a lidar melhor com 
eles. Odeio falar sobre tragédias. 
Está tudo muito pesado e gosto 
de saber que as pessoas visitam 
meu perfil buscando uma dose 
diária de ânimo e acolhimento.

O E. | Algum momento can-
sa dar opinião sobre tudo e ter 
a cobrança dos seguidores por 
estar sempre “online”, postan-
do vídeos? Qual dica você da-
ria para a pessoa que deseja ser 
influencer e quais as suas refe-
rências na internet?

V. L. | Cansa demais, princi-
palmente porque eu sou a pessoa 
mais offline que você pode co-
nhecer (risos), acredite. Eu odeio 

digitar, odeio estar com o celular 
na mão, mas preciso de tudo isso, 
porque amo me comunicar. Mas 
tem dias que não tem jeito, eu não 
quero postar, e me isolo um tanti-
nho. E aí vem a avalanche de men-
sagens. Faca de dois gumes. Tam-
bém entendo que a gente acaba 
sendo responsável por boa parte 
do que cativa, né? Não me chega 
como uma cobrança desmedi-
da, mas como um afeto grande 
mesmo, ainda que algumas vezes 
possessivo. A dica é ser de verda-
de. Não tentem imitar ninguém, 
desacredite das fórmulas. Todo 
gênio virou gênio porque fez algo 
que ninguém fazia antes. Minhas 
maiores referências na internet 
são a psicanalista Maria Homem 
e a Jout Jout. Gênias.

O E. | Devido ao êxito do seu 
trabalho nas redes sociais, você 
participou de campanhas pu-
blicitárias de shopping e outras 
marcas. Qual trabalho como 
modelo você mais se orgulha e 
qual o vídeo no seu perfil que 
teve mais repercussão?

V. L. | Sim! Tem vários traba-
lhos que me orgulham, mas dois 
moram no meu coração. Um en-
saio que me puseram vestido de 
noiva, sob as lentes do fotógrafo 
Nicolas Gondim e com Beauty 
assinado pelo genial Celso Fer-
rer. É um dos trabalhos mais 
lindos que já vi, de verdade. E 
também a campanha “Do Seu 
Jeito”, pro Riomar Fortaleza. 
Me colocaram na minha ver-
são mais provocativa, questio-
nadora. Com fotos circulando 
pela cidade inteira. Outdoors, 
ônibus... foi incrível! O mundo 
mudou, minha gente. E todos 
os tipos de pessoas precisam ser 
vistas sob os holofotes.

O E. | Você tem um grande 
envolvimento com a arte e se 

lançou na música de forma inu-
sitada, em parceria com a can-
tora Tiê. Fale um pouco como 
foi se descobrir com uma car-
reira musical. Quais os artistas 
cearenses você mais admira e 
outras referências da cultura 
mundial para você?

V. L. | Tem sido uma catar-
se. É lindo o processo de cria-
ção. Primeiro vem o sentido, 
que vira um escrito, que ganha 
uma melodia, que vira uma mú-
sica e que, de repente, se torna 
trilha sonora da vida de outras 
pessoas. Saber que existe esse 
potencial aqui dentro é mui-

to comovente. Toda forma de 
expressão é linda e me sinto li-
sonjeado de descobrir mais essa. 
Ceará é um berço de gente boa. 
Não tem como não reverenciar 
Belchior, Raimundo Fagner... da 
cena atual, a gente tem o gênio 
Fernando Catatau, Camila Ma-
rieta... uma galera fazendo arte 
bonita de se ver e ouvir. Minhas 
referências Brasil afora percor-
rem mais os países nórdicos, as 
cantoras mais introspectivas, 
meio bruxescas mesmo. Sóley, 
Soap&Skin são duas grandes re-
ferências. A iraniana Sevdaliza e 
Billie Eilish também tem gruda-

do nos meus ouvidos.

O E. | Sua nova canção, “Es-
finge”, lançada no fim de janeiro, 
já alcançou mais de 20 mil down-
loads nos streamings de música. 
Em qual estilo musical você se de-
finiria? Já estreou nos palcos? Pre-
tende montar um show próprio?

V. L. | Eu diria que indie. E 
aí vou abraçando outros estilos 
dentro dessa pegada. Indie pop, 
indie rock. Tem muitos toques 
brasileiros também. “Esfinge”, 
inclusive, vai ganhar semana que 
vem uma versão no piano e san-
fona. Quero poder passear por 
tudo isso. Estreei nos palcos em 
turnê com a Tiê, no finalzinho 
do ano passado. Cantei com Sil-
va, Adriano Cintra e Filipe Catto 
na plateia. Foi surreal! Quanto a 
um show próprio, vai rolar. Es-
tou na construção de repertório, 
fazendo isso com calma e com 
verdade. Na hora certa vou ter o 
suficiente pra segurar um palco 
só meu. Não vejo a hora.

O E. | Seu outro interesse é 
a literatura, é verdade que você 
pretende lançar seu primeiro 
livro? O que podemos esperar 
mais do Valmir Lins

V. L. | Sim! Ele está pronto, 
na verdade. Estamos em fase 
de finalização de orçamentos 
e captação de recursos. Vai ser 
um compilado de crônicas auto-
biográficas, escritas nos últimos 
anos. Podem esperar arte e mui-
to sentimento. Seja em formato 
de música, de texto ou de vídeo 
no Instagram, eu prometo que 
partes pequenas desse senti-
mento enorme que eu tenho vão 
continuar ganhando o mundo!

Por Felipe Palhano
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GERAL
Mecenas. A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará) abriu inscrições para o XIV Edital Mecenas do Ceará, que regulamen-
ta o processo de inscrição e seleção pública de projetos culturais que visem à captação de recursos por meio do Mecenato Estadual, via 
renúncia fiscal. O Edital busca garantir o fortalecimento das políticas culturais democráticas, inovadoras, plurais, sustentáveis e inclusivas.

1Neste novo momento 
da publicidade, que 

integra as ruas e as 
redes sociais, criação 
com personalidade é 
essencial. Nosso maior 
desafio era encontrar a 
linguagem ideal e gerar 
identificação com o 
público. Para isso, en-
contramos o nome per-
feito para levar o bom 
humor e a descontração 
cearense para a cam-
panha, a Mila Costa, no 
formato inovador e di-
vertido do react. Assim, 
conseguimos conversar 
com os consumidores 
e mostrar o produto, 
provando que churrasco 
pode ser muito mais. 

2Após realizar duas edi-
ções em formato digital 

por conta da pandemia, 
o FESTIVAL PONTO.CE, 
realiza sua décima quarta 
edição em formato híbrido. 
A programação, que inclui 
shows, painéis, oficinas e 
ações solidárias, aconte-
cerá no mês de março.

3Entre os dias 10 e 12 
de março, sempre 

às 19h, acontecerão 
os shows presenciais 
do PONTO.CE XIV, de 
forma gratuita, no Ci-
neteatro São Luiz, com 
Lorena Nunes, Mateus 
Fazeno Rock, Viollen, 
Corja!Cômodo Marfim 
(Juazeiro do Norte) e 
Rafa Martins.

NUMERADAS

A Escola Chef Gourmet inaugurou sua primeira unidade em todo o Nordeste, escolhendo Fortaleza como o ponto de partida para 
a chegada da franquia na região. A frente da escola, está o chef André Ávila na função de coordenador técnico do empreendimento. 
Com 25 anos de experiência na área e diversas formações em instituições de renome, como a Le Écoles Internacionales Le Cordon 
Bleu, em Paris, e a Accademia Italian Della Coccina, em Milão, André foi convidado para o cargo. “Sou uma pessoa que aceita 
desafios, a escola é mais uma etapa na minha jornada”, pontua o chef. O diretor técnico tem grandes expectativas com sua passagem 
pela Escola Chef Gourmet. “Expectativas?  As melhores possíveis, quero poder passar os 25 anos de conhecimento profissional que 
adquiri pelo mundo aos alunos ,de maneira simples e fácil, de modo a desmistificar o mundo da gastronomia”, declara André.

Grupo de mulheres acadianas brindado o aniversário da querida Vera Tigre

ENTREVISTA
Reflexão e arte com Valmir Lins

Querido e simpático casal Graça Dias 
Branco e Jorio da Escóssia, compartilhando 
como foram as experiências na última ida a 
Europa, mais precisamente a Espanha. 

Ana e Beto Studart receberam na Lagoa 
do Uruau, no período momino, os casais 
amigos Alfredo e Terezinha Costa, Claudio 
e Zena Targino, Danilo e Clarice Botelho.

O Instituto Militão realizará o primei-
ro Sarau Sistêmico de 2022 amanhã, 04 de 
março, às 18h, com o lançamento do livro 
“Exercícios Sistêmicos para o trabalho com 
pessoas” de Rose Militão.

Ela é psicóloga e consteladora com atuação 
no mercado há mais de duas décadas. Esta é 
a primeira obra da autora no formato solo, 
já que os outros livros foram elaborados em 
parceria com o esposo, Albigenor Militão. 

O livro é o primeiro da série “Constela-
ções” e possui um apanhado da vasta expe-

riência da autora ao longo dos anos como 
terapeuta, trazendo reflexões valiosas para 
quem trabalha como constelador familiar ou 
na gestão de pessoas e equipes.

O primeiro volume da série “Constela-
ções” já se inicia com um exercício sistê-
mico muito tocante e que serve como base 
para as Constelações Familiares. “Papai e 
Mamãe, vocês tem a minha honra” invoca 
todo o aparato da ancestralidade a partir 
dos sentimentos que nutrimos pelos nossos 
pais, trazendo uma contemplação das suas 
histórias como as pessoas responsáveis por 
nos dar o maior presente de todos: a vida.

O churrasco do final de semana é um clás-
sico cearense, mas ainda tem muita gente que 
pensa que churrasco é só carne. Para acabar 
com esse pensamento e divulgar a linha 
Churrasco Fácil da Granja Regina, a Bando 
criou uma campanha super divertida e atual.

FOTO DIVULGAÇÃO

Jorio da Escóssia e Graça Dias Branco em Malaga na Espanha

Na abertura das exposições em cartaz no hotel sonata, Ivan 
Bezerra recebe o carinho das filhas Ivana e Rossana

O cantor, compositor e influenciador digital fala sobre o trabalho 
na internet e o sucesso de sua nova música, “Esfinge”


