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Rússia e Ucrânia: 
cessar-fogo para civis

O acerto, ainda sem detalhes claros, foi anunciado pelas delegações russa e ucraniana que se reuniram, ontem, na Belarus, per-
to da fronteira com a Ucrânia. Pouco antes do anúncio, o presidente Vladimir Putin disse num pronunciamento na TV que tais 

corredores já estavam garantidos pelos russos. Na fala, manteve a intenção de ir até o fim em sua guerra, que disse estar indo 
“segundo o plano” apesar dos aparentes problemas logísticos e da resistência ucraniana. INTERNACIONAL7

Já deixaram a Ucrânia mais de 1 milhão de seus 44 milhões de habitantes. Até a quarta-feira (2), o governo em Kiev contava cerca de 2.000 civis mortos
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Os dois países concordaram em estabelecer os chamados corredores humanitários em regiões sob fogo de Moscou na invasão que completou uma semana
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GUERRA DEIXA PÃO MAIS CARO E FALTAM FERTILIZANTES
O Brasil é o principal exportador da América Latina para Ucrânia e para Rússia em produtos básicos de consumo ou insumos para a 
indústria. Na importação, destacam-se bens de produção, como combustíveis e fertilizantes. 9
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - EXTRATO DE JULGAMEN-
TO - FASE DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.03.01 - RESULTADO E JUL-
GAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.03.01 OBJETO: 
É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIA-
LIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SE-
CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE 
REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. EMPRESA HABILITADA: (1) ÂMBITO PÚBLICO ASSES-
SORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PUBLICA LTDA. (APRESENTOU A PROVA DE REGULARI-
DADE PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL VENCIDO EM 20/02/2022) SENDO HABILITADA COM 
A RESSALVA CONTIDA NO ITEM 5.4.3.9 DO EDITAL. EMPRESAS INABILITADAS: (1) DAGER 
COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, POR TER DESCUMPRIDO COM 
OS ITENS 5.4.1, 5.4.5.1, 5.4.6.1.1, 5.4.6.1.2, 5.4.6.1.3 DO EDITAL, (2) JP LOPES DE ALCAN-
TRA-ME, POR TER DESCUMPRIDO COM OS ITENS 5.4.1, 5.4.5.1, 5.4.6.1.1, 5.4.6.1.2, 5.4.6.1.3, 
5.4.6.1, 5.4.6.2 E 5.4.6.3 DO EDITAL E (3) F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI, POR 
TER DESCUMPRIDO COM OS ITENS 5.4.5.1, 5.4.6.1.1, 5.4.6.1.2, 5.4.6.1.3, 5.4.6.1, 5.4.6.2 E 
5.4.6.3 DO EDITAL. PORTANTO FICA ABERTO O PRAZO RECURSAL, CONFORME PRECEITUA 
O ARTIGO 109, INCISO I, LETRA A, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CASO NÃO HAJA INTERPO-
SIÇÃO DE RECURSO, FICA DESDE JÁ, MARCADA A DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 
DE PREÇOS PARA O DIA 14 DE MARÇO DE 2022, ÀS 09H:00MIN E CASO HAJA RECURSO, 
A DATA FICARÁ SUSPENSA ATÉ A FINALIZAR O JULGAMENTO DO RECURSO DENTRO DE 
TODOS OS PRAZOS LEGAIS. MAIORES INFORMAÇÕES NA SEDE DA COMISSÃO DE LICITA-
ÇÃO. ANTÔNIA ELZA ALMEIDA DA SILVA – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - AVISO DE LICITAÇÃO - CON-
CORRENCIA PÚBLICA Nº 2022.02.25.01 - A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que no próximo dia 07 DE ABRIL DE 2022, às 08h30min, estará realizando licitação, na mo-
dalidade CONCORRENCIA PÚBLICA, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado 
sob o nº 2022.02.25.01, com fins para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE 
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CON-
FORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, o qual encontra-se 
na íntegra na Sede da Comissão, CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida José Marques 
Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. Maiores informações no endereço citado, no horário de 
08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE VENCEDOR – TO-
MADA DE PREÇOS Nº 06.004/2021 –TP, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVI-
MENTAÇÃO DE ACESSO À ORLA DO BALNEÁRIO CAXITORÉ NO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. 
Proposta Vencedora: Empresa ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 
63.551.378/0001-01, com o valor global de R$ 1.344.642,77(Um milhão trezentos e quarenta e 
quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), Fica aberto prazo recursal 
previsto no Art. 109, da Lei 8.666/93 Informações: Rua Major Sales, 28, Cruzeiro-Umirim/Ce, de 
segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs. Umirim - CE, 03 de março de 2022. Marcelo Wagner Alves 
Ferreira – Presidente da CPL 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO 
- N° 2022022501-TP. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna público para co-
nhecimento dos interessados que, no próximo dia 22 de março de 2022 às 09:00 hs, na Sede 
da Comissão, localizada na Rua Bezerra de Menezes, 350, Centro, estará realizando Licitação 
na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo critério de julgamento é MENOR PREÇO GLOBAL, 
cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REFOR-
MA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DA 
ESTRUTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JAGUARIBARA/CE, o qual encontram-se dis-
poníveis no endereço acima, no horário de 07:30hs às 17:00hs. Jaguaribara/CE, e no Site: https://
licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. 03 de março de 2022. AURINEIRE LIMA DE 
NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – AVISO DE ADIA-
MENTO DE LICITAÇÃO. A comissão de Pregão, localizada na Avenida São João,75, Santana do 
Acaraú/CE, torna público o ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2102.01/22- PE, cujo objeto 
é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PARA O ANO LETIVO DE 2022) DESTINADOS 
AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MINICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, DE RESPONSA-
BILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CONFORME TERMO DE REFERENCIA, com aber-
tura prevista para o dia 04.03.2022, às 10h00min. Fica ADIADO O INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS 
PROPOSTAS para o dia 03 de março de 2022 ao dia ao dia 15 de março de 2022 até as 08h00min. 
Abertura de proposta dia 15 de março de 2022 às 08h15min e o inicio da sessão de disputa de lances 
a partir das 10h00min do dia 15 de março de 2022, motivado por razões de ORDEM ADMINISTRA-
TIVA. Maiores informações na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida São 
João,75, Santana do Acaraú/CE, das 08:00h ás 17:00h pelo email licitacao@santanadoacarau.ce.
gov.br e/ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Santana do Acaraú/CE, 03 de março de 2022. 
Daniel Marcio Camilo do Nascimento - Pregoeiro Oficial do Município

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 012/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.02.24.01 - AVISO DE 
LICITAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 2022.02.24.01, do tipo Menor Preço Por Lote para a aquisição de 
material permanente e consumo para mobiliar a Unidade do Comando de Policiamento de Rondas e 
Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) neste município. Envio das propostas poderá ser feito das 
09h00min do dia 07/03/2022 até às 08h59min do dia 16/03/2022. Início da Sessão Pública virtual será 
às 09h00min do dia 16/03/2022. (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível 
no endereço eletrônico www.icapui.ce.gov.br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). In-
formações poderão ser obtidas, através do telefone (88) 3432.1400 ou email: pregaoeletronicopmi@
outlook.com. Icapuí-CE, 03 de março de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa - Pregoeira

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
A Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022022501PE, tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS 
DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, 
PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIBARA-CE. O recebimento das propostas será até às 08 horas do dia 18 de março de 
2022, início da disputa de preços às 09 horas do dia 18 de março de 2022, no site bllcompras.com. 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site acima mencionado, no 
site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 
350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07:30h às 17:00h. Jaguaribara - CE, 03 de março de 
2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 22.02.03/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 22 de Março de 2022 
às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria 
Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento 
e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA PARA AUXILIAR NAS 
AÇÕES DO PROGRAMA QUINTAL LIMPO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do 
site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 03 de março de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – 
Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 22.02.02/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 21 de Março de 2022 às 
08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria Nizinha 
Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento e abertura 
dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO 
E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO 
ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 
OBRAS D’ARTE ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E 
URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 
03 de março de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 22.02.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna 
público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 22.02.01/2022 
cujo objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
DE MÁQUINA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO 
A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Início 
do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do dia 04 de março de 2022.Fim do 
recebimento das propostas e habilitação: às 08h do dia 17 de março de 2022. Que se realizara 
no dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 08h59min do dia 17 de março de 
2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 17 de março de 2022. Referência 
de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL www.bll.
org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal 
de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://
municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@
jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 03 de março de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – 
Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 25.02.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 25.02.01/2022 cujo objeto versa 
sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas e habilitação: 
às 17h do dia 04 de março de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 08h 
do dia 16 de março de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 
08h01min às 08h59min do dia 16 de março de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h 
do dia 16 de março de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de 
Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, 
no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de 
licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e 
no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 03 de março de 2022. Mayara Shelly Nogueira 
de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE INTENÇÃO 
DE REVOGAÇÃO – O município de Jaguaribe, através de sua Pregoeira oficial, no uso de suas 
atribuições, em conformidade com o Art. 49, §3º da Lei 8.666/93 e autorização dos ordenadores 
de despesas competentes comunica aos interessados a INTENÇÃO DE REVOGAÇÃO do Pregão 
Presencial tombado sob o nº PP12.11.02.2021, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, APRESENTAÇÃO 
MUSICAL, PROPAGANDA EM SOM AUTOMOTIVO, DE INTERESSE DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE, dessa forma em conformidade com 
a legislação pátria fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para exercício do contraditório e 
ampla defesa quanto à intenção da administração. A justificativa para intenção ora exposta poderá 
ser adquirida no endereço: Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, Jaguaribe-CE, ou através 
dos sites: www.licitacoes.tce.ce.gov.br e www.jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe-CE, 03 de março de 
2022 – MAYARA SHELLY NOGUEIRA DE FREITAS – Pregoeira Oficial do município de Jaguaribe.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO DO 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 13.01.02/2022. A Presidente da Co-
missão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento das propos-
tas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO 
BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES 
E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Conforme segue: HABILITADAS: 1. P H FER-
NANDES GUEDES EIRELI; 2. T A FRANCA SERVICOS; 3. ILUMICON CONSTRUCOES E SERVI-
COS EIRELI; 4. A C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 5. M & C CONSTRUCOES LTDA; 6. R P 
OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA; 7. META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE 
MAO DE OBRA EIRELI; 8. CICERO ALLAN ROBERTO GOMES; 9. WU CONSTRUCOES E SER-
VICOS EIRELI; 10. LOC & SERV LTDA; 11. PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 12. JOSE URIAS 
FILHO EIRELI; 13. CMN CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS EIRELI; 14. M JOSENEIDE 
LIMA MELO EIRELI; 15. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 16. ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI; 17. REAL SERVICOS EIRELI; 18. MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 19. 
ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 20. PRIME EMPREENDIMEN-
TOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA; 21. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 22. 
PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI; 23. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; 24. LIMPAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 25. SAMPLA COMERCIO E SERVICOS 
DE INFORMATICA EIRELI; 26. RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO EIRELI; 27. M L ENTRE-
TENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI; 28. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS 
E LOCACOES EIRELI; 29. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 30. G7 CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI; 31. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 32. CONSTRUTORA VIPON EIRELI; 33. H 
B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI; 34. CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI; 35. JAO 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 36. CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EI-
RELI; 37. S N DOS SANTOS; 38. ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 39. 
CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA; 40. M MINERVINO 
NETO EMPREENDIMENTOS; 41. SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA; 42. EVO-
LUCAO CONSTRUTORA EIRELI; 43. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA 
EIRELI; 44. NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA; 45. N3 CONSTRUTORA 
LTDA; 46. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; 47. CONTECNICA CARIRI - ORGANI-
ZACAO EMPRESARIAL EIRELI; 48. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SER-
VICOS LTDA; 49. ALPHA2 CONSTRUCOES LTDA; 50. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS 
E LOCACOES EIRELI; 51. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 52. MONTE SIAO 
EMPREENDIMENTOS LTDA; 53. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES; 54. C V TOME 
SERVICOS; e INABILITADAS: 55. MATOS & ALMEIDA LTDA, 56. FLAY ENGENHARIA EMPREEN-
DIMENTOS E SERVICOS EIRELI,; 57. CONSTRUTORA AG EIRELI, 58. ELO CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, 59. ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, 60. VI-
DAL ENGENHARIA LTDA, 61. IMPAR SERVICOS LTDA, 62. A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E 
EVENTOS EIRELI, 63. SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI. Fica, a partir da data 
desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. 
Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 
3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 03 de Março de 2022. Michelle 
Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

MONTESE GÁS LTDA
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - 
Seuma a Licença Ambiental Simplificada para Atividades – LAS, para COMÉRCIO VA-
REJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), localizada na JOÃO PESSOA, 5727, 
BAIRRO MONTESE, Município de Fortaleza, Estado do Ceará.



A Polícia Federal (PF) 
abriu inquérito para apurar 
a conduta do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) sob a sus-
peita de crime de pandemia, 
infração de medida sanitária 
preventiva e incitação à prá-
tica de crime. Datada de 23 
de fevereiro, a portaria que 
instaura a investigação foi 
encaminhada ao ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). A apuração da Polícia 
Federal será conduzida pela 
delegada Lorena Lima Nas-
cimento, que atua na Coor-
denação de Inquéritos nos 
Tribunais Superiores.

O caso está relacionado 
à live (videotransmissão ao 
vivo) realizada por Bolso-
naro no dia 21 de outubro 
do ano passado, quando o 
mandatário leu uma supos-
ta notícia que alertava que 
“vacinados [contra a covid] 
estão desenvolvendo a sín-
drome da imunodeficiência 
adquirida [Aids]”. Médicos 
e cientistas, no entanto, afir-
mam após o ocorrido que 
a associação feita entre o 
imunizante contra o coro-
navírus e a transmissão do 
HIV, o vírus da Aids, é falsa 
e inexistente. Segundo os es-

pecialistas, o elo citado pelo 
presidente é absurdo.

A pedido do senador 
Alessandro Vieira (Cidada-
nia-SE), integrante da CPI 
da Covid, Moraes já havia 
determinado a abertura de 
inquérito no Supremo. Em 
dezembro, o ministro orde-
nou o encaminhamento dos 
autos à PF para “a regular 
continuidade das investi-
gações, com análise das di-
ligências iniciais a serem 
adotadas para a elucidação 
dos fatos investigados”. Ago-
ra, com a portaria publicada 
pela delegada, fica formali-
zada a investigação no âmbi-
to policial.

Máscaras
Na mesma live do ano 

passado, citando um su-
posto estudo atribuído a 
Anthony Fauci, médico 
imunologista norte-ame-
ricano, o presidente afir-
mou que: “A maioria das 
vítimas da gripe espanhola 
não morreu de gripe de es-
panhola [...] mas de pneu-
monia bacteriana causada 
pelo uso de máscara.” “Em 
ambas as asserções, o chefe 
do Executivo Federal teria 
divulgado textos inverídi-

cos, os quais fariam parte 
de um contexto mais amplo 
de sucessivas e reiteradas 
manifestações criminosas, 
e estariam ‘espalhando no-
tórias fake news, e criando 
grandes obstáculos ao en-
frentamento da pandemia’, 
conforme descrito no Re-
querimento nº 01586/2021”, 
diz a portaria da PF.

À época das declarações 
de Bolsonaro, a Procura-
doria-Geral da República 
(PGR) chegou a abrir uma 
apuração preliminar, mas, 
diante da demora de Augus-
to Aras em dar seguimen-
to ao caso, Moraes decidiu 
instaurar a investigação em 
dezembro.

Inquérito
Abre-se o inquérito po-

licial, segundo a delegada, 
“para o fim de apuração das 
condutas do presidente da 
República ao propagar nas 
suas redes sociais, notícias 
supostamente inverídicas, as 
quais configuram, em tese, 
os delitos de epidemia, de 
infração de medida sanitária 
preventiva e de incitação ao 
crime”. Entre as diligências 
iniciais, a delegada previu a 
transcrição do inteiro teor 

da live realizada por Bolso-
naro em outubro de 2021 e 
a identificação de sites que 
serviram de base para as in-
formações replicadas pelo 
residente para averiguar se 
tais endereços são conheci-
dos por transmitir informa-
ções verdadeiras ou desin-
formação.

Consta ainda a realização 
de gestões junto ao Departa-
mento de Saúde e Assistên-
cia Social do Reino Unido, 
com vistas a responder se o 
referido país teria divulgado 
informação de que “os total-
mente vacinados [...] estão 
desenvolvendo a síndrome 
de imunodeficiência adqui-
rida muito mais rápido do 
que o previsto”.

O documento ainda pre-
vê gestões junto ao Instituto 
Nacional de Alergia e Doen-
ças Infecciosas dos Estados 
Unidos para saber se existe 
alguma publicação, em es-
pecial do médico imunolo-
gista Anthony Fauci, “con-
cluindo que a maioria das 
mortes da gripe espanhola 
tenham acontecido devido a 
uma pneumonia bacteriana 
secundária, e que a prolife-
ração essa bactéria esteja as-
sociada ao uso de máscaras”.

5O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 4 de março de 2022

Terremoto. Lula e a delegação que o acompanha em viagem ao México tiveram que deixar a Câ-
mara dos Deputados mexicana pouco antes de uma palestra que ocorreria ontem (3) devido a um 
alerta de terremoto. Segundo relatos, um alarme tocou e os presentes tiveram que deixar o espaço.NACIONAL

Não há confronto com a Constituição
Ministro Luiz Fux, presidente do STF, sobre o Fun-

dão Eleitoral de quase R$5 bilhões

A visita a Nova York e Miami do mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des, animou investidores e autori-
dades internacionais interessadas 

no Brasil. Ele fez palestras para investidores, 
executivos e funcionários de grandes empre-
sas (brasileiras e estrangeiras), think-tanks 
etc. “A mensagem foi muito bem recebida”, 
avaliou para a coluna um empresário brasi-
leiro que assistiu a palestra do ministro. “No 
mundo empresarial, entre investidores, a lei-
tura [sobre o Brasil], é diferente do noticiá-
rio”, destacou.

Impressionou
O ministro abriu palestra com o aviso: “vo-

cês estão muito mal-informados sobre o Bra-
sil”. Apresentou resultados de privatizações e 
investimentos.

Trabalho
Guedes tratou dos planos de privatização 

e modernização da economia, com destaque 
para leilões já realizados, como aeroportos e 
portos.

Comparação ressonou
Impressionou a plateia os valores de inves-

timentos que o governo brasileiro atraiu: “são 
dois Planos Marshall”, comparou Guedes.

Menos é mais
A redução do IPI em 25%, determinada 

pelo governo, foi medida muito elogiada du-
rante a visita de Paulo Guedes aos EUA.

Memória seletiva
“As pessoas no Brasil têm memória curta e 

seletiva”, disse ele à Rádio Bandeirantes, sobre 
críticas a Jair Bolsonaro por visitar a Rússia.

Todos foram lá
O ex-ministro também recordou que todos 

os ex-presidentes brasileiros, de FHC a Michel 
Temer, realizaram visitas oficiais à Rússia.

Como na Criméia
Aldo Rebelo testemunhou também que 

na invasão da Criméia o Brasil se comportou 
da mesma maneia, durante o governo Dilma 
Rousseff (PT).

Absurdo, vergonhoso
Carlos Sampaio (PSDB-SP) lamentou a 

decisão do STF de manter o fundão eleitoral 
de R$ 4,9 bilhões e disse que não vai usar o 

Nos EUA, Guedes anima investidores estrangeiros

O PODER SEM PUDOR

No Vale do Apodi (RN), Lucas Pinto che-
fiava a campanha de Eduardo Gomes (UDN) 
à presidência da República. Mas o brigadeiro 
perdeu e Pedro Fernandes, líder udenista em 
Mossoró e exportador do algodão que Pinto 
produzia. Fernandes chamou o parceiro para 
uma conversa: “O que houve no Apodi? O 

brigadeiro não podia perder lá. Não gostei. 
Agora não sei como ficam os nossos negó-
cios.” Lucas Pinto culpou a última palavra da 
tecnologia, na época, os pequenos rádios a 
pilha: “Depois que inventaram esses radiozi-
nhos pequenos, que mentem mais do que os 
grandes, o povo perdeu a cabeça...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Rádios mentirosos

Ex-ministro de Lula defende 
equidistância do Brasil
O experimentado ex-presidente 
da Câmara e ex-ministro Aldo 
Rebelo acha correta a equi-
distância do Brasil na guerra 
na Ucrânia. Sustenta que “não 
podemos internalizar conflito 
dos outros” e elogia a atitude da 
diplomacia brasileira de priorizar 
interesses do País, lembrando 
que a Rússia é maior fornecedor 
de fertilizantes do agronegócio. 
Ex-PCdoB e ministro da Defesa 
do governo Lula, Rebelo realça 
que o Brasil “sempre foi parte da 
solução, não do problema”, na 
defesa de solução negociada.

dinheiro. “O aumento do Fundo Eleitoral é 
injustificável, absurdo e vergonhoso!”

Dica de especialista
Para o mestre em ciências políticas Paulo 

Kramer, políticos devem “pensar em quem 
vai votar neles no futuro”. “Mensagem bem 
embalada (nas redes sociais) acaba por envol-
ver os jovens”.

Deputada sob vigilância
O grande pesadelo na direção nacional do 

Rede, partido sem votos, é perder sua única 
representante e “líder” na Câmara, deputada 
Joenia Carvalho (RR), durante a janela do 
troca-troca em vigor até 1º de abril. 

Guerra de brancos
O estardalhaço sobre a Ucrânia, um con-

flito de brancos, faz lembrar a frase histórica 
de José Sarney, já ex-presidente, durante de-
bate sobre os conflitos sangrentos na África. 
Afirmou que o mundo ignorava a guerra de 
25 anos em Angola, por exemplo, por ser uma 
“guerra de negros”.

Língua regulada
A deputada Bia Kicis (DF), do União Brasil 

(DEM+PSL), apresentou projeto de lei para 
transformar a falsa acusação de nazismo em 
crime com pena de até cinco anos de reclusão.

Outros interesses
A mudança de tom da China, que se abste-

ve na votação da Assembleia-Geral da ONU 
contra a guerra e ontem chamou a invasão 
russa da Ucrânia de “deplorável”, pode sinali-
zar mudança nas relações bilaterais. 

Ritmo acelerado
Mesmo na semana do Carnaval, o Brasil 

conseguiu manter uma média de mais de 800 
mil vacinas contra a covid aplicadas por dia. 
Mais de 155 milhões estão totalmente vacina-
dos com duas doses ou a dose única.

Preocupação mudou
Para 41% dos brasileiros, o desemprego é 

maior problema do País, 40% apontam o cus-
to de vida e inflação, e 30% a corrupção, diz 
pesquisa CNI/Instituto FSB com 2 mil pes-
soas. A saúde ficou em 8º lugar.

Pergunta no holofote
A pandemia poderia virar endemia sem a 

guerra na Ucrânia?

STF forma maioria 
para manter fundão 
eleitoral de R$ 4,9 bi

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) formou 
maioria nesta quinta-feira 
(3) para manter o fundo 
eleitoral público de R$ 4,9 
bilhões aos partidos em 
2022. O julgamento come-
çou no último dia 23 e, na 
tarde de ontem, o placar 
chegou a 8 a 2 a favor da 
manutenção do fundão. 
Só os ministros André 
Mendonça, relator do pro-
cesso, e Ricardo Lewando-
wski votaram pela redução 
do valor. Os ministros 

Kassio Nunes Marques, 
Alexandre de Moraes, 
Luiz Fux, Edson Fachin e 
Dias Toffoli consideraram 
que não foi inconstitu-
cional a elevação, pelo 
Congresso, do valor do 
fundo para R$ 5,7 bilhões 
ao aprovarem a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). Posteriormente, 
quando o Congresso votou 
a Lei Orçamentária Anual, 
os R$ 5,7 bilhões para o 
fundo acabaram reduzidos 
para R$ 4,9 bilhões.

Bolsonaro: PF vai investigar 
falas sobre Aids e vacinas
O presidente havia feito, em live, um elo entre a vacinação da covid-19 e 
uma maior propensão à Aids. Cientistas apontam que o elo é absurdo

CERÂMICA B VIAGEM EIRELI
CNPJ: 00.929.537/0001-30

Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Boa Via-
gem – SMABV a Regularização de Licença de Operação, localizado no município de Boa 
Viagem-Ce, na Fazenda Várzea Redonda, SN, Zona Rural de uma área de 2,37 Ha para 
Extração de Argila para uso em Cerâmica Vermelha. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento Da SMABV.

        

CNPJ nº 37.878.434/0001-07 - NIRE 23400018461 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO  

(ASSEMBLEIA PRESENCIAL) - O Diretor-Presidente da Cooperativa de Trabalho de Clínica Médica do Ceará Ltda.- 

COOPCLINIC, inscrita no CNPJ sob o nº 37.878.434/0001-07, NIRE 23400018461, com sede na Av. Washington Soares, 55, 

sala 307, Edson Queiroz, CEP 60811-341, 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 731 (setecentos e trinta e um) cooperados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA – AGO, que se realizará na MODALIDADE PRESENCIAL, no dia 16 DE MARÇO DE 2022, quarta-feira, no 

auditório localizado no Piso L2 do Shopping RIO MAR Fortaleza, situado na Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, 

Papicu, nesta Capital, 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 50 

(cinquenta) cooperados ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos cooperados, prevalecendo o menor número, para deliberarem 

sobre a seguinte ORDEM DO DIA:1) Prestação de contas dos órgãos de administração, referente ao exercício social encerrado 

em 31.DEZ.2021, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório de gestão; b) balanço; c) 

demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 

sociedade e o parecer do Conselho Fiscal;2) 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 membros do Conselho Fiscal, com mandatos até a AGO de 2023; 4) Fixação da produção especial 

(valor individual dos honorários da Diretoria Executiva e das cédulas de presença para os conselheiros do Conselho Fiscal);5) 

Deliberação sobre adoção ou não de diferentes faixas de retiradas dos associados (art. 14 da Lei nº 12.690/2012).

Fortaleza/CE, 04 de março de 2022.

         COOPERATIVA DE TRABALHO DE CLÍNICA MÉDICA DO CEARÁ LTDA.-COOPCLINIC

CNPJ:nº37.878.434/0001-07-NIRE:23400018461-EDITAL DE CONVOCAÇÃO-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

AGE (ASSEMBLEIA PRESENCIAL) - O Diretor-Presidente da Cooperativa de Trabalho de Clínica Médica do Ceará Ltda.- 

COOPCLINIC, inscrita no CNPJ sob o nº 37.878.434/0001-07, NIRE 23400018461, com sede na Av. Washington Soares, 55, 

sala 307, Edson Queiroz, CEP 60811-341, 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 731 (setecentos e trinta e um) cooperados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA – AGE, que se realizará na modalidade presencial, no dia 16 DE MARÇO DE 2022, quarta-feira, no 

auditório localizado no Piso L2 do Shopping RIO MAR Fortaleza, situada na Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, 

Papicu, nesta Capital, e não na sede da Cooperativa, em face da falta de espaço razoável nesta, às 18h30min, em 

primeira convocação, com a presença mínima de dois terços dos cooperados; às 19h30min, em segunda convocação, com 

a presença mínima de metade mais um dos cooperados; e às 20h30min, em terceira e última convocação, com a presença 

mínima de 50 (cinquenta) cooperados ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos cooperados, prevalecendo o menor número, 

para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:1) Reforma do estatuto para discussão e deliberação 

exclusivamente sobre condições, critérios e regras de obrigatoriedade de cumprimento de plantões por 

novos cooperados; 2) Consolidação do estatuto social. Fortaleza/CE, 04 de março de 2022.

DR. RAIMUNDO JOSELANIO CARNEIRO - DIRETOR-PRESIDENTE DA COOPCLINIC

 COOPERATIVA DE TRABALHO DE CLÍNICA MÉDICA DO CEARÁ LTDA.- COOPCLINIC

DR. RAIMUNDO JOSELANIO CARNEIRO - DIRETOR-PRESIDENTE DA COOPCLINIC

COERBA-Cooperativa de Energia, Telefonia, e Desenvolvimento Rural do Baixo Jaguaribe 
LTDA - Convocação da Assembleia Geral Ordinária - Edital de 1ª, 2ª  e  3ª Convocação. O 
Presidente da COERBA-Cooperativa de Energia, Telefonia, e Desenvolvimento Rural do Baixo 
Jaguaribe - LTDA, usando das atribuições legais e Estatutárias, conforme Artigo 20 do Estatuto 
Social e item I do Artigo 12 do Regimento Interno da COERBA e Artigo 38, Parágrafo 1º. da Lei 
5.764/71, convoca os senhores associados para a Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa, a 
ter lugar no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Russas, situado à Rua Cônego 
Agostinho, 2238, nesta cidade de Russas, Estado do Ceará,  em primeira convocação às 08:00 
horas do dia 19 de Março de 2022, com a presença de no mínimo dois terços(2/3) dos associados. 
Caso não haja quorum legal, realizar-se-á em segunda convocação no mesmo dia e local, às 
09:00 horas e com a presença de no mínimo metade e mais um dos associados. Ainda assim, não 
se verificando o quorum exigido, realizar-se-á em terceira convocação, também no mesmo do dia 
e local às 10:00 horas e com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. A Ordem do dia dos 
trabalhos é a seguinte:1º – Relatório da Gestão do Conselho de Administração, acompanhado do 
Parecer do Conselho Fiscal/2021; 2º - Balanço Geral/2021; 3º – Demonstrativo da Conta Sobras 
e Perdas/2021; 4º - Eleição para Membros do Conselho Fiscal, para o período 2022/2023; Para 
efeito de Cálculo de quorum, conta presentemente a Cooperativa com 11.503 associados. 
Russas-Ce, 03 de Março de 2022. Luiz Astrogildo Moreira de Sousa - Presidente. 

Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis - COOPERFAM-

CE - CNPJ: 11.842.467/0001-03 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária da 

Cooperfam-CE. O Presidente da Cooperfam-CE – Cooperativa Agroecológica da Agricultura 

Familiar do Caminho de Assis, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca 

todos os cooperados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 15 de Março de 

2022, em Primeira Convocação às 13:00 horas com dois terços dos cooperados presentes, em 

Segunda convocação às 14:00 horas com metade mais um, e em Terceira e última convocação 

às 15:00 horas com no mínimo dez cooperados presentes na sede da COOPERFAM-CE, 

situada à Av. Alcebíades Rodrigues Barreto, SN - Columinjuba - Ladeira Grande - Maranguape - 

CE. Cep: 61.953- 000. Para efeito de cálculo de quórum conta a cooperativa com 63 cooperados 

aptos a votar. Serão deliberadas em Assembleia Geral Ordinária as seguintes Ordens do dia: 1. 

Prestação de contas, compreendendo Relatório de Gestão do ano de 2021, Balanço patrimonial 

de 2021, Demonstração do resultado apurado em 2021, Plano de atividades da cooperativa 

para o exercício 2022 e o parecer do Conselho Fiscal; 2 – Destinação das sobras apuradas ou 

rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas 

da sociedade; 3 – Eleição dos componentes do Conselho de Administração; 4 - Eleição dos 

componentes do Conselho Fiscal; 5 – Fixação dos honorários, gratificações e cédula de 

presença; 6 – Outros assuntos de caráter não deliberativo. Maranguape-CE, 04 de março de 

2022. Danilo Morais da Silva-Presidente.

Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis - COOPERFAM-
CE - CNPJ: 11.842.467/0001-03 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 
da Cooperfam-CE. O Presidente da COOPERFAM-CE – Cooperativa Agroecológica da 
Agricultura Familiar do Caminho de Assis, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca todos os cooperados para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no 
dia 15 de Março de 2022, em Primeira Convocação às 07:00 horas com dois terços dos 
cooperados presentes, em Segunda convocação às 08:00 horas com metade mais um, e em 
Terceira e última convocação às 09:00 horas com no mínimo dez cooperados presentes na sede 
da COOPERFAM-CE, situada à Av. Alcebíades Rodrigues Barreto, SN - Columinjuba - Ladeira 
Grande - Maranguape - CE. Cep: 61.953-000. Para efeito de cálculo de quórum conta a 
cooperativa com 63 cooperados aptos a votar. Será deliberada em Assembleia geral 
extraordinária a seguinte Ordem do dia: 1 – Prestação de contas do Ano 2019. Maranguape-
CE, 04 de Março de 2022. Danilo Morais da Silva – Presidente.

Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis - COOPERFAM-
CE - CNPJ: 11.842.467/0001-03 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 
da Cooperfam-CE. O Presidente da Cooperfam-CE – Cooperativa Agroecológica da 
Agricultura Familiar do Caminho de Assis, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca todos os cooperados para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no 
dia 15 de Março de 2022, em Primeira convocação às 10:00 horas com dois terços dos 
cooperados presentes, em Segunda convocação às 11:00 horas com metade mais um, e em 
Terceira e última convocação às 12:00 horas com no mínimo dez cooperados presentes na sede 
da COOPERFAM-CE, situada à Av. Alcebíades Rodrigues Barreto, SN - Columinjuba - Ladeira 
Grande - Maranguape - CE. Cep: 61.953-000. Para efeito de cálculo de quórum conta a 
cooperativa com 63 cooperados aptos a votar. Será deliberada em Assembleia geral 
extraordinária a seguinte Ordem do dia: 1 – Prestação de contas do Ano 2020. Maranguape-
CE, 04 de Março de 2022. Danilo Morais da Silva – Presidente.

CNX - Construções e Incorporações EIRELI CNPJ: 28.545.607/0001-76 Torna Público que recebeu 
da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a: Licença Prévia - LP para o 
Cemitério Parque das Palmeiras Memorial, Localizado na cidade de Quixeramobim-CE, as margens 
da CE166, no Bairro Maravilha sentido Encantado nas proximidades do km 39 CE. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQUI.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Cascavel - Edital de Convocação - Dispõe sobre a 
eleição para renovação da mesa diretora da Câmara Municipal de Cascavel. O Presidente da 
Câmara Municipal de Cascavel, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
especialmente o art. 14 do Regimento Interno e o art. 34 da Lei Orgânica, faz saber, a quem 
interessar possa ou do conhecimento deste Edital deva falar, que ficam convocados todos(as) 
os(as) Vereadores(as) da Câmara Municipal de Cascavel para a sessão destinada à eleição para 
renovação da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, que se realizará na sessão ordinária do dia 
20 de Dezembro de 2022, às 17:00h, no Plenário da sede do Poder Legislativo Municipal, que 
passa a constar com a seguinte Ordem do dia: 1. Eleição para renovação da Mesa Diretora com a 
escolha, por sufrágio secreto, dos(as) Vereadores(as) que ocuparão os cargos de Presidente, 
Primeiro Vice-Presidente, Segundo Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário 
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cascavel, com mandato para o biênio 2023/2024. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos, vai o presente Edital publicado e afixado na 
imprensa oficial e no site do Poder Legislativo, bem como no átrio da Câmara Municipal de 
Cascavel e no Paço da Prefeitura Municipal de Cascavel, com cópia anexa da Portaria nº 
031/2022, de 03 de Março de 2022. Gabinete da Presidência. Em Cascavel/CE, aos 03 de 
março de 2022. Ver. Adeildo Batista Queiroz de Castro - Presidente.
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Concursos. As inscrições para o processo seletivo para profissionais de nível médio e superior para a Se-
cretaria de Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Social(SDHDS) se encerram na próxima terça-feira 
(08/03). Os interessados podem se inscrever no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza.CIDADES

Kassab e Domingos Filho realizam 1º encontro do PSD 
Ceará. Isso mesmo. Um dia após a abertura da janela parti-
dária, o PSD realiza o 1º encontro estadual, com a presença 
do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassad, para re-
cepcionar prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e pré-candi-
datos a deputados estaduais e federais, que disputarão as 
eleições deste ano pelo partido.  O encontro deve reunir 
representantes de todas as regiões do estado, além de parla-
mentares da agremiação, aliados, autoridades locais e cor-
religionários. O ex-vice-governador e presidente estadual, 
Domingos Filho, a presidente do PSD Mulher e deputada 
estadual, Erika Amorim e o deputado federal Domingos 
Neto, estarão na condução do evento. 

PSD pensando as eleições

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 4 de março de 2022  O ESTADO                     

PDT se movimenta
A direção estadual do PDT, à frente o deputado federal 

André Figueiredo e os irmãos Ferreira Gomes confirman-
do os dois primeiros encontros regionais do partido agora 
em março. O primeiro será dia 11, em Pacajus e o segun-
do, no dia seguinte, 13/03, em Paracuru. Aguardam-se 
para os próximos dias muitas novidades para a pré-cam-
panha que está começando.

Fora do palanque
Conforme havíamos anunciado há alguns meses, agora 

a notícia se confirma: que os ex-deputados estaduais Artur 
Bruno e Nelson Martins, do PT, não irão se candidatar nas 
eleições de outubro. Os dois, aliás, permanecem em cargos 
de confiança no Governo do Estado. Os dois conhecidos 
líderes foram também vereadores de Fortaleza e, Artur Bru-
no também desempenhou mandato de deputado federal 
com bastante destaque. São dois nomes do PT que devem 
continuar na equipe de Izolda Cela quando a mesma assu-
mir em definitivo o cargo de Governadora, com a desin-
compatibilização do governador Camilo Santana prevista 
para dois de abril vindouro. Anotem para conferir.

PT aguarda deputados
Enquanto dois conhecidos nomes do partido vão ficar 

de fora da campanha, o Partido dos Trabalhadores poderá 
ganhar a adesão de pelo menos dois deputados estaduais 
com reconhecida atuação em suas bases eleitorais no 
interior do estado. A deputada Augusta Brito, do PCdoB e 
o atual líder do Governo na Assembleia, Júlio César Costa 
Lima Filho, do Cidadania são aguardados no PT, dentro 
do prazo de filiações que está só começando.

Em campanha
Passado o chamado período carnavalesco, o ex--pre-

sidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e 
ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio deve visitar seis 
municípios do Cariri para contatos políticos. Caso não sai 
candidato a Governador pelo PDT, RC deve disputar vaga 
à Câmara Federal.

PTB com Bolsonaro
O PTB Cearense até recentemente dirigido pelo ex-

-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, agora tem 
na presidência o deputado Delegado Cavalcante. O conhe-
cido parlamentar quer alianças com outros partidos em 
apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que deve 
disputar a reeleição pelo PL.

a Serviço
1º Encontro Estadual do PSD
Data: 04 de março, (sexta-feira)
Horário: Às 9h
Local: Auditório Murilo Aguiar - Assembleia Legislativa do Ceará

214 toneladas. Essa foi a 
quantidade de lixo recolhido 
da orla de Fortaleza durante o 
período de Carnaval, de 26 de 
fevereiro a 1º de março. O tra-
balho de limpeza foi realizado 
nas áreas de calçadão, traves-
sas e faixas de areia, compre-
endidas entre as praias da Bar-
ra do Ceará até a Sabiaguaba. 
Um total de 141 profissionais 
estão envolvidos, entre garis, 
fiscais e operadores de máqui-
nas, além de equipamentos 
como varredeiras, tratores, 
caminhões-caçamba e contai-
ners. A limpeza acontece de 

7h às 16h, de segunda-feira a 
sábado. Porém, na alta esta-
ção e feriados, como o caso 
do Carnaval, a ação acontece 
também aos domingos.

Beira-Mar
A Beira-Mar e a Praia de Ira-

cema, por apresentarem dinâ-
mica de ocupação diferente das 
demais faixas de praia, possuem 
operação de limpeza também 
diferenciada. Para essa região, 
são destinadas duas equipes 
compostas por 37 profissionais 
cada, que se intercalam para a 
varrição do calçadão e faixa de 

areia, no período de 7h40 às 
15h40 e 22h às 5h50. Além do 
quantitativo de pessoas, a lim-
peza também conta com uma 
máquina varredeira, de segun-
da a sexta-feira, das 6h às 17h. 
“A limpeza na orla da capital é 
uma ação importante, que visa 
não só à questão de saúde e ao 
combate da proliferação de in-
setos e animais peçonhentos. A 
Prefeitura de Fortaleza tem cui-
dado desses espaços de forma a 
proporcionar bem-estar para as 
pessoas que frequentam essas 
áreas que são um verdadeiro 
cartão postal da cidade”, enfa-

tiza Rennys Frota, secretário 
executivo da Regional 2.

A contribuição da popula-
ção é muito importante para 
manter a cidade limpa. Atitu-
des simples, como jogar o lixo 
nos locais adequados, evitando 
deixar resíduos nas faixas de 
areia, por exemplo, previnem 
doenças e zelam pelo meio am-
biente. Existem 90 Ecopontos 
espalhados por toda a capital. 
Neles, a população pode reali-
zar o despejo correto de mate-
riais como reciclados, entulhos 
de construção, poda, móveis e 
estofados velhos, por exemplo.

214 toneladas de lixo são retiradas da orla no Carnaval

Filiações
No período de 3 
de março a 1º de 
abril, que marca 
a janela parti-
dária, portanto, 
a partir dessa 
quinta-feira, o 
partido deve 
receber nomes já 
articulados e ou-
tros que deverão 
chegar à legen-
da. Aqui no Cea-
rá o presidente 
estadual do PSD, 

Domingos Filho, como já foi dito, comandará o pri-
meiro grande momento do partido antes das Eleições 
propriamente ditas. Será nesta sexta-feira, 04/03, 
a partir das 9 horas no auditório Murilo Aguiar, na 
Assembleia Legislativa. Domingos Filho (Foto), vem 
trabalhando forte para a formação de palanques 
regionais, em apoio à sigla, na capital e no interior do 
estado.  “O partido já vem forte deste o último pleito 
eleitoral. Temos uma base com maior representativi-
dade. Trabalhamos para repetir o sucesso passado, 
mas com novos desafios e metas. Estou confiante e 
seguro que iremos apresentar o melhor para o nos-
so Ceará.” afirmou Domingos Filho. 

De acordo com os registros 
do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Si-
nan), as oito primeiras sema-
nas de 2022 sinalizam para 
um cenário ainda de baixa 
transmissão para arboviroses 
no Município, porém, com 
um sinal de alerta, em espe-
cial para o chikungunya.

Em Fortaleza, 1.065 pro-
váveis casos de dengue foram 
notificados. Desses, 14,3% 
(152) foram confirmados. Já 
os números de chikungunya 
nos meses de janeiro e feve-
reiro de 2022 sinalizam para 
um cenário de alerta. O re-
sultado das amostras testadas 
pelo Lacen para detecção de 
anticorpos IgM mostra uma 
positividade de 18,1% em ja-
neiro e 32,6% em fevereiro, 
números superiores aos regis-
trados no mesmo período de 
2021. Já para a Zika, o cenário 
é de baixa transmissão.

“Nós temos feito um acom-
panhamento mensal e, ao per-
cebermos um aumento de ca-
sos positivos de chikungunya 
em fevereiro, reforçamos as 
ações e estamos chamando 
atenção de todos para os cui-

dados com a prevenção da 
disseminação do mosquito. 
Entre as principais ações do 
Plano de Enfrentamento, te-
mos o aumento das viaturas 
usadas pelos agentes, o uso 
de larvicidas e inseticidas, in-
vestimos na capacitação dos 
3.507 agentes comunitários de 
saúde e agentes de endemia, e 
temos os 116 postos de saúde 
preparados para a abordagem 
desse combate”, destacou o 
prefeito José Sarto. O gestor 
também reforçou que as ações 
são intersetoriais. “Temos 
investido em uma educação 
de prevenção contra o Aedes 
aegypti realizando ações con-
tinuadas, por exemplo, atra-
vés da nossa rede de 242 mil 
alunos e 600 equipamentos de 
educação, utilizando da abor-
dagem pedagógica com recur-
sos como o teatro de bonecos 
e palestras”, acrescentou.

Enfrentamento
A prefeitura anunciou me-

didas como a aquisição de in-
sumos e equipamentos: acrés-
cimo de 18 viaturas, garantia 
de larvicidas, inseticidas e 
bombas costais. Será feito um 

trabalho intersetorial envolve 
Agefis, Seuma, Defesa Civil e 
limpeza pública, com o intuito 
de recolher materiais que pos-
sam contribuir com a prolife-
ração do mosquito. As equi-
pes vão fortalecer o trabalho 
educativo com a população. 
Serão formados também mais  
agentes de endemias e agentes 
comunitários de saúde.

A Operação Inverno 2022 
envolve cerca de 1.100 profis-
sionais da vigilância ambien-
tal de Fortaleza, em ações de 
prevenção e controle de arbo-
viroses. Aplicação de larvici-
das e do inseticida UBV em 
Aerosystem, composto por 
um sistema apropriado para 
aplicação de produtos quími-
cos dentro das residências

Casos 
Segundo o coordenador de 

Vigilância em Saúde, Nélio 
Morais, 50 mil imóveis foram 
avaliados e Fortaleza apre-
sentou, nesse primeiro Le-
vantamento de Índice Rápido 
Amostral para Aedes aegypti 
(LIRAa), feito de janeiro a fe-
vereiro deste ano, um índice 
de 2.3. “Esse índice signifi-

ca ameaça, temos um índice 
confortável quando ele está 
abaixo de 1, e nesse período 
chuvoso, a tendência é o ín-
dice aumentar. A realidade de 
Fortaleza é distinta de uma Re-
gional para outra, se for para a 
Praia de Iracema, o problema 
é um ralo em desuso, se for 
para a Regional 5, são baldes, 
garrafas, pneus com água, 
então é com esse retrato que 
nós agimos em campo. E não 
existe ainda ferramenta me-
lhor do que impedir os cria-
douros”, salientou Morais.

Nos dois primeiros me-
ses do ano, foram detectados 
surtos de casos suspeitos nos 
bairros Jardim das Oliveiras, 
Cidade dos Funcionários, 
Luciano Cavalcante e adja-
cências. Diante dessa maior 
concentração de casos de 
chikungunya em bairros da 
Regional de Saúde 6, pro-
fissionais das Unidades de 
Atenção Primária à Saúde 
(UAPS) estão capacitados 
para identificar pacientes 
suspeitos, orientar acerca de 
exame diagnóstico, quando 
necessário, e realizar ações 
de promoção à saúde.

ARBOVIROSES
32% de amostras positivas liga 

sinal de alerta contra chikungunya
Amostras testadas pelo Lacen para detecção de anticorpos mostram positividade 

de 32,6% em fevereiro, números superiores ao mesmo período de 2021

LUÍZ ABILIO RODRIGUES DO CARMO, CPF 057.502.451-87 ,torna público que 
encaminhou a Secretaria Municipal e Urbanismo- SEMURB - de São Gonçalo do 
Amarante - CE, solicitação de Licença Ambiental Única (LAU) para construção de muro 
de arrimo e cerca do lote de sua propriedade localizado na Rua Capitão Inácio Prata no 
Muncipio de Taiba - CE do processo protocolo 20220222544974, desta secretaria. Foi 
determinado o comprimento das exigências contidas nas instruções de Licenciamento 
da SEMURB do qual esta publicação é integrante.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Caucaia. 2ª Vara Cível da Comarca de 
Caucaia. Rua Sérvulo Braga Moreira, s/n, Novo Pabussu - CEP 61600-272, Fone: (85) 3368-8980, Caucaia-
CE - E-mail: caucaia.2civel@tjce.jus.brCaucaia. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). Processo 
nº: 0218373-31.2015.8.06.0001. Classe: Usucapião. Assunto: Usucapião Extraordinária. 
Requerente: Severino Almeida Chaves e outro. Requerido: Raimundo Ferreira Moreira e outro. 
Valor da Causa: R$ 80.000,00. O DOUTOR FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE QUEIROZ, Juiz de Direito 
Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia, Estado do Ceará, por nomeação, no uso de suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER aos que o presente Edital de Citação, com prazo de trinta (30) dias, nos termos do 
art. 257, incs. I a IV, CPC, que diz: “São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a 
certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na 
rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que 
variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, 
da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia”; virem ou dele 
tiverem conhecimento e a quem interessar possa que tem curso pelo Juízo desta Vara da Comarca de 
Caucaia, uma Ação de Usucapião, processo nº 0218373-31.2015.8.06.0001 promovida por Severino 
Almeida Chaves e outro; CITE(M)–SE os proprietários: Raimundo Ferreira Moreira (CPF nº 068.621.283-
53) e Maria de Fátima Moura Moreira (CPF nº 525.511.563-00), de todo conteúdo da ação inframencionada, 
em que requer a posse de um terreno urbano situado no lugar Riachão, no Município e Comarca de Caucaia, 
Estado do Ceará, localizado do lado ímpar da RD BR 020, de forma irregular, perfazendo uma área total de 
20,000.00m² (Vinte mil metros quadrados), com as medidas e confrontações apresentadas a seguir: AO 
NORTE: (frente), com um segmento tirado no sentido POENTE/NASCENTE do vértice P .l E(X)= 
0.533.994,60 e N(Y)= 9.580.552,64 ao vértice P.2 E(X)= 0.534.072,98 e N(Y)= 9.580.614,74, com um 
ângulo interno de 78°13’27”, por onde mede 100,00m (Cem metros), limita- se com a dita Rua S.D.O; AO 
SUL: (fundos), com um segmento tirado no sentido POENTE/NASCENTE, do vértice P.3 E(X)= 0.534.226,56 
e N(Y)= 9.580.486,61 ao vértice P.4 E(X)= 0.534.148,17 e N(Y)= 9.558.424,52, com um ângulo interno 
de 78°13’27”, por onde mede 100,00m (Cem metros), limita-se com terras do Sr. Severino Almeida Chaves 
AO POENTE: (lado esquerdo), com um segmento tirado no sentido NORTE/SUL, do vértice P.l E(X)= 
0.533.994,60 e N(Y)= 9.580.552,64 ao vértice P.4 E(X)= 0.534.148,17 e N(Y)= 9.580.424,52, com um 
ângulo interno de 78013,27’’, por onde mede 200,00m (duzentos metros), limitase com Estrada Riachão; 
AO NASCENTE: (lado direito), com um segmento tirado no sentido NORTE/SUL, do vértice P.2 E(X)= 
0.534.072,98 e N(Y)= 9.580.614,74 ao vértice P.3 E(X)= 0.534.226,56 e N(Y)= 9.558.424,52, com um 
ângulo interno de 101°46’33”, por onde mede 200,00m (duzentos metros), limita-se com terras do Sr. 
Severino Almeida Chaves; para, querendo, contestar a referida ação no prazo de quinze (15) dias, sob pena 
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos narrados pelo(a) autor(a) na inicial. Estando a(o)(s) 
mesma(o)(s) em lugar incerto e não sabido, determinou o MM Juiz titular da 2ª Vara Cível a expedição do 
presente edital. CUMPRA-SE observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta Cidade e Comarca 
de Caucaia, Estado do Ceará, aos vinte e cinco (25) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois 
(2022). Eu, Maryane Nondas Maia – Mat. n° 834, Supervisora da 2ª Vara Cível, revisei, e foi digitado por 
Roberta Karine Barros Rocha – Técnica da Justiça. Francisco Biserril Azevedo de Queiroz -- Juiz de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA. COOAF – COOPERATIVA DA 
AGRICULTURA FAMILIAR DE OCARA. CNPJ: 18.512.990/0001-02 NIRE Nº 23 4 000 16008-6. 
A Presidente da COOAF – COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE OCARA, no uso das  atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 34 (trinta e quatro) senhores cooperados, para a  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA a realizar-se em 23 de Março de 2022, em primeira convocação as  
11:30hs com dois terços dos sócios presentes; em segunda convocação as 12:30hs com metade mais 
um dos  sócios; e em terceira e ultima convocação as 13:30hs com no mínimo 10 sócios presentes na 
sede da COOAF,  localizada na Travessa Rita Correia Nº 84 – sala 01 - Bairro: Centro –Ocara- CE, 
atendendo todas as normas de  Saúde e segurança editadas pelo Governo do Estado e Ministério da 
Saúde devido ao COVID-19, para  deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Prestação de 
Contas acompanhado do parecer do Conselho  Fiscal, compreendendo Relatório de Gestão do ano de 
2021; Balanço Patrimonial de 2021 e Demonstração do  Resultado apurado em 2021; 2 – Destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência  das contribuições para a cobertura das 
despesas da Cooperativa do ano; 3- Plano de atividades para o exercício de  2022; 4 – Eleição dos 
componentes do Conselho Fiscal, com mandato ate a Assembleia Geral Ordinária de 2023;  5 – Fixação 
do valor dos honorário, gratificações e cédula de presença dos membros da Diretoria e Conselho  Fiscal; 
6- Assuntos gerais de interesse da Cooperativa a serem discutidos em outra reunião. Ocara – CE, 03 de  
Março de 2022. Marli Mesquita Oliveira -- Diretora/Presidente Gilliard Saldanha Vasconcelos, CPF: 038.976.933-99. Toma público que recebeu da Autarquia 

Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a Licença Ambiental Única - LAU, para 
a construção de uma residência unifamiliar localizada na rua Paulo Afonso Sirino, n° 324, bairro 
Antônio Cisnando no município de Quixeramobim. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Pedro Victor Pimentel Azevedo, CPF: 032.075.183-03. Toma público que recebeu da Autarquia 
Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a Licença Ambiental Única - LAU, para a 
construção de uma residência unifamiliar localizada na rua Luis Alves Ferreira, n° 04, bairro Edmil-
son Correia de Vasconcelos no município de Quixeramobim. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

        

CNPJ nº 37.878.434/0001-07 - NIRE 23400018461 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO  

(ASSEMBLEIA PRESENCIAL) - O Diretor-Presidente da Cooperativa de Trabalho de Clínica Médica do Ceará Ltda.- 

COOPCLINIC, inscrita no CNPJ sob o nº 37.878.434/0001-07, NIRE 23400018461, com sede na Av. Washington Soares, 55, 

sala 307, Edson Queiroz, CEP 60811-341, 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 731 (setecentos e trinta e um) cooperados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA – AGO, que se realizará na MODALIDADE PRESENCIAL, no dia 16 DE MARÇO DE 2022, quarta-feira, no 

auditório localizado no Piso L2 do Shopping RIO MAR Fortaleza, situado na Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, 

Papicu, nesta Capital, 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 50 

(cinquenta) cooperados ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos cooperados, prevalecendo o menor número, para deliberarem 

sobre a seguinte ORDEM DO DIA:1) Prestação de contas dos órgãos de administração, referente ao exercício social encerrado 

em 31.DEZ.2021, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório de gestão; b) balanço; c) 

demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 

sociedade e o parecer do Conselho Fiscal;2) 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 membros do Conselho Fiscal, com mandatos até a AGO de 2023; 4) Fixação da produção especial 

(valor individual dos honorários da Diretoria Executiva e das cédulas de presença para os conselheiros do Conselho Fiscal);5) 

Deliberação sobre adoção ou não de diferentes faixas de retiradas dos associados (art. 14 da Lei nº 12.690/2012).

Fortaleza/CE, 04 de março de 2022.

         COOPERATIVA DE TRABALHO DE CLÍNICA MÉDICA DO CEARÁ LTDA.-COOPCLINIC

CNPJ:nº37.878.434/0001-07-NIRE:23400018461-EDITAL DE CONVOCAÇÃO-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

AGE (ASSEMBLEIA PRESENCIAL) - O Diretor-Presidente da Cooperativa de Trabalho de Clínica Médica do Ceará Ltda.- 

COOPCLINIC, inscrita no CNPJ sob o nº 37.878.434/0001-07, NIRE 23400018461, com sede na Av. Washington Soares, 55, 

sala 307, Edson Queiroz, CEP 60811-341, 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 731 (setecentos e trinta e um) cooperados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA – AGE, que se realizará na modalidade presencial, no dia 16 DE MARÇO DE 2022, quarta-feira, no 

auditório localizado no Piso L2 do Shopping RIO MAR Fortaleza, situada na Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, 

Papicu, nesta Capital, e não na sede da Cooperativa, em face da falta de espaço razoável nesta, às 18h30min, em 

primeira convocação, com a presença mínima de dois terços dos cooperados; às 19h30min, em segunda convocação, com 

a presença mínima de metade mais um dos cooperados; e às 20h30min, em terceira e última convocação, com a presença 

mínima de 50 (cinquenta) cooperados ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos cooperados, prevalecendo o menor número, 

para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:1) Reforma do estatuto para discussão e deliberação 

exclusivamente sobre condições, critérios e regras de obrigatoriedade de cumprimento de plantões por 

novos cooperados; 2) Consolidação do estatuto social. Fortaleza/CE, 04 de março de 2022.

DR. RAIMUNDO JOSELANIO CARNEIRO - DIRETOR-PRESIDENTE DA COOPCLINIC

 COOPERATIVA DE TRABALHO DE CLÍNICA MÉDICA DO CEARÁ LTDA.- COOPCLINIC

DR. RAIMUNDO JOSELANIO CARNEIRO - DIRETOR-PRESIDENTE DA COOPCLINIC

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - 1ª 
PUBLICAÇÃO. Na qualidade de oficial do 4º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, segundo as 
atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei no 9.514/97, bem como pelo credor fiduciário Banco Bradesco 
S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12, garantido pelo contrato n. 000742271-7 de 08/09/2014, objeto de 
registro sob o R-5 da Matrícula no 40.719 deste cartório, referente ao Apartamento n.º 2002, do 
EDIFÍCIO PRANAYAMA, na Rua Silva Jatahy, n.º 376, bairro Meireles, Fortaleza/CE, INTIMO, ALDIRIO 
LACERDA CRUZ, brasileiro, solteiro, empresário, CPF 210.889.503-53, para fins de cumprimento das 
obrigações contratuais relativas as parcelas vencidas em 10/12/2020 à 10/06/2021, bem como as que 
se vencerem até a data do pagamento, informando que o valor destes encargos, posicionados em 26 de 
julho de 2021, corresponde à R$ 44.309,43, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a 
data do efetivo pagamento, e às despesas de cobrança e intimação, conforme o art. 822-H do Provimento 
08/2014 da CGJ/CE. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V. Sa. para se dirija a este Ofício de Registro de 
Imóveis, situado na Rua Silva Paulet, n.°1180, Aldeota, nesta capital, de segunda à sexta-feira, no 
horário de 8hrs às 17hrs ou através de boleto bancário que poderá ser obtido junto ao credor fiduciário 
para efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data da última publicação deste edital. Nesta oportunidade, fica V. Sa. cientificada que o não 
cumprimento da referida obrigação, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor 
do credor fiduciário Banco Bradesco S.A., nos termos do art. 26, $79, da Lei 9.514/97 c/c art. 822-R do 
Provimento 08/2014 da CGJ/CE. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2022. Atenciosamente, Bel, Cláudio 
Narcélio Miranda Bezerra -- Oficial 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - 2ª 
PUBLICAÇÃO. Na qualidade de oficial do 4º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, segundo as 
atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei no 9.514/97, bem como pelo credor fiduciário Banco Bradesco 
S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12, garantido pelo contrato n. 000742271-7 de 08/09/2014, objeto de 
registro sob o R-5 da Matrícula no 40.719 deste cartório, referente ao Apartamento n.° 2002, do 
EDIFÍCIO PRANAYAMA, na Rua Silva Jatahy, n.º 376, bairro Meireles, Fortaleza/CE, INTIMO, ALDIRIO 
LACERDA CRUZ, brasileiro, solteiro, empresário, CPF 210.889.503-53, para fins de cumprimento das 
obrigações contratuais relativas as parcelas vencidas em 10/12/2020 à 10/06/2021, bem como as que 
se vencerem até a data do pagamento, informando que o valor destes encargos, posicionados em 26 de 
julho de 2021, corresponde à R$ 44.309,43, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a 
data do efetivo pagamento, e às despesas de cobrança e intimação, conforme o art. 822-H do Provimento 
08/2014 da CGJ/CE. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V. Sa. para se dirija a este Oficio de Registro de 
Imóveis, situado na Rua Silva Paulet, n.°1180, Aldeota, nesta capital, de segunda à sexta-feira, no 
horário de 8hrs às 17hrs ou através de boleto bancário que poderá ser obtido junto ao credor fiduciário 
para efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data da última publicação deste edital. Nesta oportunidade, fica V. Sa. cientificada que o não 
cumprimento da referida obrigação, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor 
do credor fiduciário Banco Bradesco S.A., nos termos do art. 26, $79, da Lei 9.514/97 c/c art. 872-R do 
Provimento 08/2014 da CGJ/CE. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2022, Atenciosamente, Bel. Cláudio 
Narcélio Miranda Bezerra -- Oficial 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - 3ª 
PUBLICAÇÃO. Na qualidade de oficial do 4º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, segundo as 
atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei no 9.514/97, bem como pelo credor fiduciário Banco Bradesco 
S.A., CNPJ 60.746,948/0001-12, garantido pelo contrato n.º 000742271-7 de 08/09/2014, objeto de 
registro sob o R-5 da Matrícula no 40.719 deste cartório, referente ao Apartamento n.° 2002, do 
EDIFÍCIO PRANAYAMA, na Rua Silva Jatahy, n.9376, bairro Meireles, Fortaleza/CE, INTIMO, ALDIRIO 
LACERDA CRUZ, brasileiro, solteiro, empresário, CPF 210.889.503-53, para fins de cumprimento das 
obrigações contratuais relativas as parcelas vencidas em 10/12/2020 à 10/06/2021, bem como as que 
se vencerem até a data do pagamento, informando que o valor destes encargos, posicionados em 26 de 
julho de 2021, corresponde à R$ 44.309,43, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a 
data do efetivo pagamento, e às despesas de cobrança e intimação, conforme o art. 822-H do Provimento 
08/2014 da CGJ/CE. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V. Sa, para se dirija a este Oficio de Registro de 
Imóveis, situado na Rua Silva Paulet, n.°1180, Aldeota, nesta capital, de segunda à sexta-feira, no 
horário de 8hrs às 17hrs ou através de boleto bancário que poderá ser obtido junto ao credor fiduciário 
para efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data da última publicação deste edital. Nesta oportunidade, fica V. Sa. cientificada que o não 
cumprimento da referida obrigação, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor 
do credor fiduciário Banco Bradesco S.A., nos termos do art. 26, $79, da Lei 9.514/97 c/c art. 822-R do 
Provimento 08/2014 da CGJ/CE. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2022, Atenciosamente, Bel. Cláudio 
Narcélio Miranda Bezerra -- Oficial 



A Rússia e a Ucrânia con-
cordaram em estabelecer os 
chamados corredores hu-
manitários em regiões sob 
fogo de Moscou na invasão 
que completou uma semana 
nesta quinta-feira (3). Para 
tanto, haverá cessar-fogo 
em algumas áreas do país. O 
acerto, ainda sem detalhes 
claros, foi anunciado pelas 
delegações russa e ucrania-
na que se reuniram na Bela-
rus, perto da fronteira com a 
Ucrânia, durante a tarde e o 
início da noite (manhã e tar-
de em Brasília).

Pouco antes do anúncio, 
o presidente Vladimir Putin 
disse num pronunciamen-
to na TV que tais corredores 
já estavam garantidos pelos 
russos. Na fala, manteve a in-
tenção de ir até o fim em sua 
guerra, que disse estar indo 

“segundo o plano” apesar dos 
aparentes problemas logísti-
cos e da resistência ucraniana. 
Corredores humanitários ou 
zonas de segurança implicam 
cessar-fogo, algo que, como 
visto na guerra da Bósnia nos 
anos 1990, é um instrumento 
muito precário. Além disso, 
podem ser utilizados para de-
socupar áreas de civis poten-
cialmente hostis a invasores, 
sem garantias de que um dia 
voltarão para suas casas.

Tática
Uma variante da tática 

foi vista na guerra civil síria, 
quando Putin interveio para 
salvar a ditadura aliada de 
Bashar al-Assad. Ali, os rus-
sos montaram um destrutivo 
cerco a Aleppo, considerado 
criminoso por muitos, para 
desentocar radicais islâmicos. 

Num dado momento, oferta-
ram corredores humanitários 
para que os remanescentes 
fossem embora.

O movimento facilita a 
eventual ocupação militar 
de territórios. Tomando um 
dos eixos do ataque russo, o 
sul ucraniano, o cerco que 
se forma a Mariupol, último 
bastião que impede a ligação 
terrestre entre o Donbass, 
área ao leste dominada des-
de 2014 por rebeldes pró-
-Rússia, e à Crimeia, anexada 
por Putin em 2014, sugere 
um ataque potencialmente 
devastador à cidade.

A retirada eventual dos 
civis de lá pode favorecer o 
plano presumido de Putin de 
remover a área da soberania 
ucraniana, por exemplo. Seria 
custoso e traria desgaste, mas 
melhor do que matar muitas 

pessoas na cidade com quase 
500 mil habitantes.

Kiev
Não se antevê algo assim 

em Kiev, a capital de 3 mi-
lhões de habitantes, embora 
lá o cerco esteja estacionado 
a cerca de 25 km da cida-
de. Como em Mariupol, os 
bombardeios são mais a dis-
tância, com as incursões de 
soldados dos primeiros dias 
da campanha militar tendo 
ficado para trás. Já deixaram 
a Ucrânia mais de 1 milhão 
de seus 44 milhões de habi-
tantes. Até a quarta-feira (2), 
o governo em Kiev contava 
cerca de 2.000 civis mortos, 
sem revelar baixas militares. 
Os russos só falam de 498 
soldados caídos -as cifras 
não puderam ser checadas 
de forma independente.
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INTERNACIONAL
Tenista. Em meio à invasão russa à Ucrânia, o tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky trocou as 
raquetes pelo fuzil. O atleta, que chegou a ser o número 31 do mundo no ranking da ATP, se 
juntou às Forças Armadas de seu país, e postou uma foto em que aparece com uniforme militar.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 4 de março de 2022

Um terceiro encontro 
entre representantes da 
Rússia e da Ucrânia para 
discutir um cessar-fogo 
acontecerá na próxima se-
mana, segundo a agência de 
notícias Belta, do governo 
ucraniano. Nesta quinta (3), 
delegações dos dois países 
se encontraram pela segun-
da vez na Belarus, perto da 
fronteira com a Ucrânia, e 
concordaram em estabele-
cer os chamados corredores 

humanitários em regiões 
sob fogo de Moscou. Havia 
uma expectativa vazada 
pela chancelaria russa de 
que um cessar-fogo pu-
desse ser negociado, mas 
o presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, disse 
que as demandas russas de 
rendição eram inaceitáveis. 
Ele afirmou nesta quinta 
que quer negociar direta-
mente com o presidente 
russo, Vladimir Putin.

Moscou e Kiev farão 3a 
rodada de negociações 
na próxima semana

Rússia e Ucrânia selam um
cessar-fogo para retirar civis
Os dois países concordaram em estabelecer os chamados corredores humanitários 
em regiões sob fogo de Moscou na invasão que completou uma semana

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 11ª Região
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS – ELEIÇÕES 2022

O Conselho Regional de Psicologia (CRP) da 11ª Região, por meio da Comissão 
Regional Eleitoral constituída na Assembleia-Geral Extraordinária realizada no dia 
25/02/2022, em conformidade com a Lei nº 5.766/71 e a Resolução CFP nº 005/2021, 
torna pública as Eleições para as representantes deste Conselho Regional e a Consulta 
Nacional para o Conselho Federal de Psicologia, gestão 2022-2025. A votação será 
realizada unicamente na modalidade online, das 8 horas do dia 23 de agosto de 2022 
às 17 horas do dia 27 de agosto de 2022; e, nos Pontos de Apoio à Votação, no mesmo 
período, das 8 às 17 horas, respeitados os fusos horários das diversas regiões do país. 
1. DA CONSULTA NACIONAL PARA O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA: A 
candidatura far-se-á em chapa nacional, na qual deverão constar 11 membros efetivos 
e 11 suplentes, sendo nove candidatas aos cargos de conselheiras efetivas e nove 
candidatas aos cargos de conselheiras suplentes, como disposto no Art. 3º da Lei nº 
5.766/71; e, duas candidatas aos cargos de conselheiras convidadas efetivas e duas 
candidatas aos cargos de conselheiras convidadas suplentes para o Conselho Federal de 
Psicologia. As chapas devem indicar o cargo pleiteado por cada membro, como disposto 
no Regimento Interno do CFP (Resolução CFP nº 17/2000), e as candidatas devem 
ter inscrição em qualquer Conselho Regional de Psicologia, exceto as candidatas aos 
cargos de Secretárias Regionais, que devem ter inscrição em CRP da respectiva região 
geográfica. As candidatas não podem concorrer simultaneamente a um cargo para o 
Conselho Regional de Psicologia e a um cargo para o Conselho Federal de Psicologia, 
nem figurar em chapa regional como candidata ao Conselho Federal de Psicologia. 
As pré-inscrições de chapas deverão ser encaminhadas à Comissão Eleitoral Especial, 
por meio de requerimento firmado pelo encabeçador da chapa, conforme modelo 
disponibilizado previamente pela referida Comissão. A Comissão Eleitoral Especial 
receberá os pedidos de pré-inscrição das chapas a partir da publicação deste edital 
até às 15h do dia 05 de junho de 2022, último dia do 11º Congresso Nacional de 
Psicologia. 2. DAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 
DA 11ª REGIÃO: O voto é pessoal e obrigatório, incorrendo a eleitora que não 
votar em multa prevista na legislação vigente, salvo se apresentar justificativa, por 
escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da realização do pleito. Não será 
aceito voto por procuração. Serão providos os cargos de conselheira efetiva e suplente, 
sempre na forma de chapas, com número de candidatas igual à quantidade de vagas 
disponíveis, para efetivas e suplentes. O número de vagas a serem providas neste 
Conselho Regional de Psicologia é de 09 efetivos e 09 suplentes, conforme Art. 5º da 
Resolução CFP n° 003/2007. As pré-inscrições das chapas deverão ser encaminhadas 
à Comissão Regional Eleitoral, por meio de requerimento firmado pelo encabeçador 
da chapa, conforme modelo disponibilizado previamente pela referida comissão. A 
Comissão Regional Eleitoral receberá os pedidos de pré-inscrição das chapas a partir da 
data de publicação do presente edital até 17 horas do dia 10 de abril de 2022, durante 
a realização do Congresso Regional de Psicologia, no próprio local do evento. Antes do 
COREP, as pré-inscrições deverão ser entregues para a Comissão Regional Eleitoral, 
na sede do Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região, de segundas as sextas-
feiras, no horário das 9h às 16h. Toda e qualquer informação referente ao processo 
eleitoral poderá ser obtida na sede do Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região, 
sito à Rua Carlos Vasconcelos, 2521, Joaquim Távora, Fortaleza-CE, no horário citado 
no item anterior, junto à Comissão Regional Eleitoral ou pessoa por ela designada. 3. 
OUTRAS INFORMAÇÕES: A Consulta Nacional para o Conselho Federal de Psicologia 
e as Eleições para o Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região serão realizadas 
unicamente na modalidade online e serão disponibilizados Pontos de Apoio a Votação, 
em locais oportunamente divulgados por meio de edital complementar, devendo todas 
as psicólogas regularmente inscritas e adimplentes no CRP-11 participar das eleições.

Fortaleza-CE, 04 de março de 2022.
Comissão Regional Eleitoral 

Conselho Regional de Psicologia 11ª Região

FECOOPACE – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES AUTONOMOS DE PASSAGEIROS DO 
ESTADO DO CEARÁ  - CNPJ: 10.567.140/0001-08 - NIRE: 23400014296 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - EDITAL 
DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO - O Presidente da FECOOPACE – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE 
TRANSPORTES AUTONOMOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições estatutárias, 
CONVOCA os senhores associados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada em sua sede, situada 
na Avenida Godofredo Maciel, 2640, Salas 15 e 16 Maraponga, Fortaleza, Ceará, no dia 22/MARÇO/2022, às 07 horas, 
em 1ª convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos federados em pleno gozo dos seus direitos sociais, ou, em 2ª 
convocação,às 08 horas, com presença de 50% dos federados mais um, em plenas condições de votar, ou ainda, 
persistindo a inexistência de quórum, às 09 horas, em 3ª convocação, com a presença de 03 (três) federados em 
condições de votar, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: I – Prestação 
de Contas do exercício de 2021 compreendendo: a) Relatório de Gestão;b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de Sobras 
ou Perdas e demais Demonstrativos; d) Plano de atividade da cooperativa para o exercício seguinte; e)Parecer do Conselho 
Fiscal; II – Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas;III – Recomposição de membros do conselho de Administração 
(Eleição e posse) – Vacância;IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração para mandato de até 04 
(quatro) anos; V - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para mandato de até 01 (um) ano;VI – Fixação dos 
valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração (Diretoria) e do Conselho Fiscal;VII - 
Alteração de Taxa Administrativa; VIII - Outros assuntos de interesse social de caráter não deliberativo. Para efeito de 
verificação de quórum, a FECOOPACE – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES AUTONOMOS DE 
PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, conta com 15 (quinze) federados em pleno gozo de seus direitos 
sociais.Fortaleza/CE, 04 de Março de 2022. RICARDO OLIVEIRA DE LIMA - DIRETOR PRESIDENTE

COMUNICADO A POPULAÇÃO DE FORTALEZA - PARALISAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DOS TRABALHADORES EM CORREIOS DO

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR FRANCISCO SÁ – CDD 
FRANCISCO SÁ, EM 09-03-2022 POR TEMPO INDETERMINADO 

POR FALTA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO 
Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos e Similares do 
Estado do Ceará (SINTECT-CE), para cumprimento das exigências con-
tidas na Lei n° 7.783/89, Lei de Greve, informa à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT, à comunidade e à população assistida pelo 
Centro de Distribuição Domiciliar Francisco Sá – CDD Francisco Sá, loca-
lizado na Rua Almirante Tamandaré, 75 – Centro, Fortaleza – CE, que os 
trabalhadores dessa unidade estarão paralisando suas atividades a partir 
das 00:00h do dia 09 de março de 2022,  por tempo indeterminado, em 
protesto ao total descaso por parte dos Correios e das precárias condi-
ções de trabalho: Diante da não realização da reforma do prédio, onde 
abrigava o CDD, situado na Av. Francisco Sá, 2511, Jacarecanga, For-
taleza-CE que se arrasta há vários anos e devido a não implementação 
de melhorias nos Espaços da unidade do prédio improvisado para a 
realização dos trabalhos onde se encontram atualmente os trabalhado-
res que é totalmente inadequada para desenvolvimento dos trabalhos 
e  tem gerado sérios danos a saúde dos trabalhadores; Correção ou 
substituição dos condicionadores de ar que estão quebrados há vários 
meses, tornando o ambiente insalubre; Contratação de mais funcioná-
rios para atender a demanda de serviços que só tem aumentado a cada 
dia e desde 2011 não há concurso; dentre outros problemas que já é de 
conhecimento da gestão dos Correios que ainda não foram soluciona-
das e requerem urgências.  03 de março de 2022. Maria de Lourdes Paz 
Felix – Coordenadora Geral do SINTECT-CE.

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO REALIZADA NO DIA 07 
DE JANEIRO DE 2022, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO. DATA, LOCAL E HORA - A assem-
bleia realizou-se no dia 07 de janeiro de 2022, na sede social situada na Av. Barão de 
Studart, 300, sala 2016, Meireles, CEP 60120-000, Fortaleza-CE, Fortaleza/CE, às 
14:00 horas. CONVOCAÇÃO - Feita através de Carta Convite enviada a cada um dos 
sócios, sendo dispensadas as formalidades de convocação em face do comparecimento 
de todos. QUÓRUM – A assembleia foi instalada com a presença da totalidade dos só-
cios, conforme as assinaturas apostas ao final da presente ata, a saber: I – JOSÉ VIL-
MAR FERREIRA, brasileiro, solteiro, convivente em união estável, empresário, portador 
da carteira de identidade nº 2007002056443, SSP/CE, inscrito no CPF sob o 
nº031.150.543-00, residente e domiciliado na Av. Beira Mar, 2020, apto. 2300, Meire-
les, CEP: 60165-120, Fortaleza/CE, vilmar.ferreira@acocearense.com.br; e II – MA-
THEUS CAMINHA FERREIRA, brasileiro, menor impúbere, portador da Carteira de Iden-
tidade RG nº 2020099834-4, SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 113.390.413-08, neste 
ato representado por seus genitores, JOSÉ VILMAR FERREIRA, acima qualificado, e 
LUIZA MARIA DA SILVEIRA CAMINHA, brasileira, convivente em união estável, empre-
sária, portadora da cédula de identidade RG nº 1636117-88 SSP/CE, inscrita no CPF sob 
o nº 410.899.283- 00, residente e domiciliado na Av. Beira Mar, 2020, apto. 2300, 
Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60165-120, sem endereço eletrônico, sem telefone/what-
sapp. Foi convidada também a participar da assembleia a Sra. LUIZA MARIA DA SILVEI-
RA CAMINHA, acima qualificada, na condição de genitora e representante do menor 
MATHEUS CAMINHA FERREIRA. COMPOSIÇÃO DA MESA - Assumiu a presidência dos 
trabalhos o sócio JOSÉ VILMAR FERREIRA, o qual designou a mim, LUIZA MARIA DA 
SILVEIRA CAMINHA, para desempenhar a função de Secretária. ORDEM DO DIA – A 
assembleia foi convocada para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Transfor-
mação do tipo societário de sociedade empresária limitada para sociedade anônima, 
com a consequente alteração da denominação social da Sociedade; (ii) Aprovação do 
Estatuto Social que passará a reger a Sociedade. (iii) Conversão das quotas do capital 
social em ações ordinárias nominativas; (iv) Eleição da Diretoria; (v) Outros assuntos 
de interesse social. DELIBERAÇÕES - Foram aprovadas por unanimidade de votos dos 
presentes, as seguintes deliberações: 1. TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO DE 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA PARA SOCIEDADE ANÔNIMA: A transformação da 
sociedade, atualmente constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, em 
sociedade anônima, em conformidade com o disposto nos artigos 1.113 e 1.114 do 
Código Civil, bem como com as deliberações constantes no presente ato, independen-
temente de dissolução ou liquidação e sem solução de continuidade das atividades so-
ciais, permanecendo a Sociedade sob o novo tipo societário com a sede no mesmo en-
dereço, mesmo objeto social, direitos, obrigações, responsabilidades, ativos e passivos 
sociais, permanecendo com o mesmo número de inscrição no CNPJ e a mesma escritu-
ração comercial e fiscal. 2. ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE: Em 
virtude da deliberação acima, a Sociedade passa a ser denominada MCF PARTICIPA-
ÇÕES S/A. 3. APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL QUE PASSARÁ A REGER A SOCIEDA-
DE: Uma vez aprovada a transformação da sociedade, o Presidente submeteu à apre-
ciação de todos o Estatuto Social e, após discussão e votação, resultou unanimemente 
aprovado tal como proposto, sendo o referido instrumento assinado por todos os sócios, 
figurando em anexo à presente ata, como parte integrante desta. 4. CONVERSÃO DAS 
QUOTAS DA SOCIEDADE EM AÇÕES: O capital social da Sociedade, que é de R$ 
13.600.572,00 (treze milhões, seiscentos mil, quinhentos e setenta e dois reais), divi-
dido em 13.600.572 (treze milhões, seiscentas mil, quinhentas e setenta e duas) quo-
tas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizadas, em razão da 
transformação ora deliberada passa a ser representado por 13.600.572 (treze milhões, 
seiscentas mil, quinhentas e setenta e duas) ações ordinárias nominativas, no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada, convertidas na razão de uma quota para cada ação, 
sendo atribuídas aos sócios, agora na condição de acionistas, na mesma quantidade e 
proporção das quotas por eles então possuídas no capital social, da seguinte maneira: 
JOSÉ VILMARFERREIRA passa a deter 13.599.572 (treze milhões, quinhentas e noven-
ta e nove mil, quinhentas e setenta e duas) ações; e MATHEUS CAMINHA FERREIRA 
passa a deter 1.000 (um mil) ações. 5. ELEIÇÃO DA DIRETORIA: Em seguida, foi eleita 
a Diretoria para um mandato de 03 anos, com a seguinte composição: Diretor Presiden-
te: JOSÉ VILMAR FERREIRA, brasileiro, convivente em união estável, empresário, por-
tador da carteira de identidade nº 2007002056443, SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 031.150.543-00, residente e domiciliado na Av. Beira Mar, 2020, apto. 2300, Meire-
les, CEP 60165-120, Fortaleza/CE; Diretora: LUIZA MARIA DA SILVEIRA CAMINHA, 
brasileira, convivente em união estável, empresária, portadora da cédula de identidade 
RG nº 1636117-88, SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 410.899.283-00, residente e do-
miciliado na Av. Beira Mar, 2020, apto. 2300, Meireles, CEP 60165-120, Fortaleza/CE. 
Os Diretores foram de pronto empossados em seus respectivos cargos, nos termos das 
disposições legais a respeito, e terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária que 
aprovar as contas e Demonstrações Financeiras do exercício a se encerrar em 
31/12/2024. 6. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Diretores ora eleitos declaram 
sob as penas da lei, para todos os fins de direito, que não se encontram incursos em 
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a administração de 
sociedade empresária, nem qualquer outra atividade mercantil ou de representação. 7. 
ENCERRAMENTO: Cumpridos todos os requisitos previstos em lei, foi declarada definiti-
vamente transformada a sociedade, de empresária limitada para sociedade anônima, 
passando a girar sob a denominação de MCF PARTICIPAÇÕES S.A. O cumprimento das 
demais formalidades legais caberá aos Diretores da sociedade. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a lavratura desta 
ata, que, após lida, achada conforme e aprovada, vai assinada pelos presentes. ANEXO: 
ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO – SEDE – DURAÇÃO – OBJETO SO-
CIAL ARTIGO 1º - A MCF PARTICIPAÇÕES S.A. é constituída sob a forma de sociedade 
anônima, por transformação da sociedade MCF PARTICIPAÇÕES LTDA., e se regerá pelo 
presente Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem 
cabíveis. ARTIGO 2º - A sociedade tem sede e foro jurídico na cidade de Fortaleza, Es-
tado do Ceará, na Av. Barão de Studart, 300, sala 2016, Meireles, CEP 60120-000, 
Fortaleza-CE. Parágrafo Único – A sociedade poderá, por decisão de sua Diretoria, abrir 
escritórios ou outras filiais neste Estado ou em qualquer parte do território nacional. 
ARTIGO 3º - A sociedade durará por prazo de indeterminado, tendo iniciado suas ativi-
dades em 08 de dezembro de 2021.  ARTIGO 4º - A sociedade terá por objeto a parti-
cipação em outras sociedades, na qualidade de sócia, acionista ou quotista, atuando 
como holding não financeira, exclusivamente nas empresas do Grupo Aço Cearense 
(CNAE 6462-0/00). CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL ARTIGO 5º - O Capital Social é 
de R$ 13.600.572,00 (treze milhões, seiscentos mil, quinhentos e setenta e dois reais), 
dividido em 13.600.572 (treze milhões, seiscentas mil, quinhentas e setenta e duas) 
ações no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma. ARTIGO 6º - As ações revestirão sempre 
a forma nominativa, sendo permitida a emissão de títulos múltiplos ou cautelas de 
ações, e serão assinadas pelos dois Diretores. Parágrafo 1º - A ação é indivisível em 
relação à sociedade. Parágrafo 2º - Caso ocorra a verificação de mora do acionista, a 
sociedade adotará, a seu critério, qualquer das providências previstas em lei, sujeitan-
do-se o remisso à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em atraso e 
juros de 1% (um por cento) ao mês, além de atualização monetária pelo IGP-M (FGV). 
ARTIGO 7º - Para cada ação ordinária, corresponde um voto nas deliberações em As-
sembleias Gerais.  ARTIGO 8º - O direito de preferência deverá ser exercido no prazo 
de 30 (trinta) dias da data do respectivo edital, sendo proporcional ao número de ações 
possuídas. CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃOARTIGO 9º – A sociedade será adminis-
trada por uma Diretoria composta de 2 (dois) cargos, com as designações de Diretor 
Presidente e Diretor, sem designação específica, para um mandato de 3 (três) anos, 
permitida a reeleição. ARTIGO 10 – Os membros da Diretoria, eleitos em Assembleia 
Geral, tomarão posse obedecidas as formalidades legais. ARTIGO 11 – A Diretoria reu-
nir-se-á sempre que for convocada por qualquer um dos diretores. Parágrafo Único - As 
deliberações poderão ocorrer com a presença da maioria absoluta dos seus membros. 
ARTIGO 12 - Nas ausências ou impedimentos temporários os diretores substituir-se-ão 
reciprocamente. ARTIGO 13 - Se ocorrer definitivamente vaga na Diretoria, a Assem-
bleia Geral deverá eleger o substituto, para complementar mandato do substituído. 
ARTIGO 14 - A Diretoria fica investida de plenos poderes de direção das atividades so-
ciais e de execução dos atos de administração no interesse da sociedade, de acordo 
com os poderes e atribuições fixados no presente estatuto. ARTIGO 15 - Compete aos 
diretores: I - Ao Diretor Presidente: a) representar a Companhia na assinatura de todo 
e qualquer documento que implique responsabilidade ou obrigação para com a mesma; 
b) praticar atos de rotina administrativa; c) assinar os certificados ou títulos múltiplos 
representativos das ações emitidas pela Companhia; d) outorgar procurações em nome 
da Companhia isoladamente. e) representar a Companhia, ativa e passivamente, judi-
cial ou extrajudicialmente; f) elaborar os relatórios da administração e demonstrações 
financeiras; g) aceitar, emitir, endossar títulos cambiais de qualquer natureza, receber 
e dar quitação, e firmar a documentação epistolar da Companhia; h) movimentar con-
tas bancárias, assinando, emitindo e endossando cheques e outros papéis necessários 
neste mister; i) avalizar títulos cambiais desde que vinculados aos interesses da empre-
sa; j) proferir o voto nas reuniões e assembleias das empresas controladas e coligadas. 
II - Ao Diretor: a) substituir o Diretor Presidente em caso de vacância, até que seja 
convocada a assembleia geral para eleição do substituto. b) praticar atos de rotina ad-
ministrativa que lhe forem cometidos pelo Diretor Presidente. ARTIGO 16 - O prazo de 
validade das procurações não poderá ser superior a 12 (doze) meses, excetuando-se as 
procurações ad judicia que serão por prazo indeterminado. ARTIGO 17 - Os mandatos 
dos Diretores iniciar-se-ão com o termo de posse de seus titulares e findar-se-ão com 
a investidura dos novos titulares. CAPÍTULO IV – DO CONSELHO FISCALARTIGO 18 - A 
sociedade terá um Conselho Fiscal cujo funcionamento não será permanente, podendo 
ser instalado pela Assembleia Geral n as hipóteses e pelos períodos fixados em lei. Pa-
rágrafo Único - O Conselho Fiscal será composto de no mínimo 03 (três) membros 
efetivos e igual número de suplentes, eleitos e empossados pela Assembleia Geral que 
o instalar, fixando-lhes a respectiva remuneração, respeitado o limite legal. ARTIGO 19 
- As atribuições legais do Conselho Fiscal são indelegáveis a outro órgão da Sociedade. 
Parágrafo Único - Durante o período de funcionamento do Conselho Fiscal, ao menos 
um de seus membros em exercício deverá comparecer às Assembleias Gerais para 
responder pedidos de informações dos acionistas. CAPÍTULO V – DAS ASSEMBLEIAS 
GERAISARTIGO 20 - A Assembleia Geral é o órgão soberano da sociedade e tem os 
poderes e atribuições conferidos por lei.Parágrafo Único - A Assembleia Geral será ins-
talada pelo Diretor Presidente e terá seus trabalhos dirigidos por mesa composta por 
Presidente e Secretário escolhidos pelos acionistas presentes. ARTIGO 21 - Podem to-
mar parte na Assembleia Geral as pessoas que comprovarem a condição de acionista, 
observadas as normas legais. Parágrafo Único - O acionista pode fazer-se representar 
na Assembleia Geral por procurador, desde que atendidos os requisitos legais. ARTIGO 
22 - A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á, anualmente, nos 4 (quatro) primeiros 
meses seguintes ao término do exercício social; e a Assembleia Geral Extraordinária 
sempre que assunto de interesse da Sociedade exigir. CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO 
SOCIAL – DO BALANÇO – DOS RESULTADOS ARTIGO 23 - O Exercício Social terá início 
em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, findo o qual serão ela-
boradas as demonstrações financeiras. Parágrafo 1º - Do resultado do exercício, serão 
deduzidos, antes de qualquer outra destinação, os prejuízos acumulados e a provisão 
para o imposto de renda. Parágrafo 2º - Ao lucro líquido apurado no exercício será dada 
a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento), no mínimo, para a Reserva Legal, até 
esta atingir 20% (vinte por cento) do Capital Social; (b) dividendo aos acionistas na 
base mínima de 25% (vinte e cinco por cento); (c) o saldo terá a destinação que a 
Assembleia Geral determinar. Parágrafo 3º - A Companhia poderá levantar balanços 
semestrais ou em períodos menores, podendo a Diretoria deliberar a distribuição de 
dividendos a débito da conta de lucro apurado em tais balanços. A Diretoria poderá 
também distribuir dividendos intermediários, no decorrer do próprio exercício e até a 
Assembleia Geral Ordinária que aprovar as respectivas demonstrações financeiras, à 
conta de lucros acumulados, de reservas de lucros ou da Reserva para Equalização de 
Dividendos, sob quaisquer das modalidades facultadas pelo artigo 204 da Lei nº 
6.404/76. A parte do dividendo obrigatório que tiver sido paga antecipadamente à 
conta da Reserva para Equalização de Dividendos será creditada à mesma reserva. 
Parágrafo 4º - Por deliberação da Diretoria, poderão ser pagos juros sobre o capital 
próprio, com base no artigo 9º, § 7º, da Lei nº 9.249/95.  CAPÍTULO VII – DA LIQUI-
DAÇÃO ARTIGO 24 - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos na lei, ou 
por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o 
liquidante e poderá instalar o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo 
seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações.  CAPÍTULO VIII – DISPO-
SIÇÃO FINAL ARTIGO 25 - Os casos omissos no presente Estatuto Social serão resolvi-
dos por decisão dos acionistas em Assembleia Geral. Esta Ata foi protocolada na Junta 
Comercial do Estado do CEARÁ – JUCEC sob o nº 22/008.989-2, em 21/01/2022 , e 
registrada sob o nº 23300049241, em 27/01/2022.

EDITAL DE LOTEAMENTO Prazo: 15 dias - Bel MARCELLA FEITOSA LUCIANO 
GOMES DE MATOS, Oficiala Substituta do Cartório GERALDO LOBO - 2° Ofício de Notas 
e Registro de Imóveià de Crato, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc... 
Faz saber a todos os interessados, ou a quem mais possa interessar, que em cumpri-
mento ao disposto no artigo n° 19 da Lei n° 6.766 de 19/12/1979 - Lei do Parcelamento 
do Solo Urbano, que a ARARIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, 
com sede na Avenida Duque de Caxias, n° 714, sala 408, Centro em Crato - CE, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 37.793.728/0001-28; depositou nesta Serventia os documentos 
necessários e'exigidos pelo artigo n° 18 da Lei n° 6.766 de 19/12/1979, para ALTE-
RAÇÃO DO REGISTRO do empreendimento intitulado "LOTEAMENTO MORADA DOS 
IPÊS", bairro Lameiro, zona urbana desta cidade de Crato - CE, encravado no terreno 
com uma área total de 254.899,75m2 e um perímetro de 2.631,29m, descrito e carac-
terizado na matricula n° 22.987 do livro 02 RGI desta Serventia. Com a Aprovação 
e Licenciamento por parte da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de 
Crato - CE, através da Licença de Instalação n° 002/2022-COORD AMB, datada de 
17/02/2022, no qual informa que o empreendimento atendeu as especificações exigi-
das pela legislação municipal para aprovação do loteamento, apresentando a seguinte 
composição: 24 (vinte e quatro) quadras, ÁREA DOS LOTES: 526 (quinhentos e vinte 
e seis) lotes residenciais, correspondendo a uma área de 142.831,79m2 (56,03%); 
ÁREAS VERDES: área verde 01 - 9.885,35m2, área verde 02 - 3.092,26m2, área ver-
de 03 - 722,71m2, área verde 04 24.535,32m2, perfazendo um total de área verde 
de 38.235,64m2 (15%); ÁREA INSTITUCIONAL: área institucional 01 - 3.643,07m2, 
área institucional 02 - 840,34m2, área institucional 03 - 7.181,38m2, área institu-
cional 04 513,03m2, área institucional 05 - 585,51m2, perfazendo um total de área 
institucional de 12.763,33m2 (5,01%); ÁREA DE SISTEMA VIÁRIO: 61.038,99m2 
(23,96%); cujas características e confrontações constam da planta aprovada em ane-
xo e arquivada nesta Serventia, à disposição de possíveis interessados. E para que 
chegue ao conhecimento de todos expediu-se este Edital que será publicado. Havendo 
impugnações, estas deverão ser apresentadas a esta Serventia, localizada à Rua Se-
nador Pompeu, 304, Centro, Crato - CE, de segunda a sexta-feira, das 7:30hs as 17hs, 
no PRAZO de 15 (QUINZE) DIAS, contados da última publicação deste, sendo que a 
ausência de impugnações implica em expressa anuência, tudo, nos termos do artigo n° 
19 da citada Lei. Dado e passado nesta cidade de Crato - Ceará, aos 03 de março de 
2022. MARCELLA FEITOSA LUCIANO GOMES DE MATOS - Oficiala Substituta.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – A Prefeitura 
Municipal de Barroquinha/CE torna público que realizará a licitação na modalidade, 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.02.25.01CP Processo Administrativo: 
024/2022CPL TIPO MENOR PREÇO GLOBAL cujo certame será regido pela Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação correlata. OBJETO: 
Contratação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos sólidos domiciliares e comerciais, com varrição, diagnósticos dos lixões, capina 
manual, poda arbórea de vias, logradouros públicos e praias na sede e distritos, de 
Barroquinha/CE, de interesse da secretaria de infraestrutura e serviços públicos, 
conforme projeto básico data de realização: 05 de Abril de 2022. Horário de início da 
sessão: 09:00hrs.Formulação de consultas e obtenção do edital: Endereço: Rua 
Lívio Veras Rocha, 549, Centro, Barroquinha- CE CEP: 62.410-000. HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, de 08h00min às 14h00horas. Barroquinha/CE, 
25 de Fevereiro de 2022.Francisco Clovis Lins Lima - Presidente da Cpl.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – A Prefeitura 
Municipal de Barroquinha/CE torna público que realizará a licitação na modalidade 
Tomada de Preços Nº 2022.28.02.01TP, cujo certame será regido pela Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e demais legislação 
correlata, cujo objeto é a: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO 
A ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO 
TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DESTES SERVIÇOS NO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-
CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. DATA DE REALIZAÇÃO: 22 de março de 2022. 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00hrs.Formulação de consultas e obtenção 
do edital: ENDEREÇO: Rua Lívio Veras Rocha, 549, Centro, Barroquinha-CE CEP: 
62.410-000. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, de 08h00min às 
12h00min horas.Barroquinha/CE, 03 de Março de 2022. FRANCISCO CLOVIS LINS 
LIMA. Presidente da CPL.

 EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO  DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO/CALENDÁRIO 2020

Pelo   presente   edital   o SINDICATO DOS VIGIAS PORTUÁRIOS DO ESTADO DO CE-
ARÁ, inscrito no    C.N.P.J.    Nº   07.338.999/0001-22,   com   sede   a   Rua.   Vicente   de   Cas-
tro,   80, CEP.:   60.180-410,   Cais   do   Porto,   Fortaleza-CE,   com   base   territorial   no   Esta-
do   do   Ceará,   por   intermédio   de   seu   presidente   abaixo   assinado,  CONVOCA todos os 
associados em dias com suas contribuições sindicais a se fazerem presentes no dia 
10/03/2022 às 07h00min., em primeira convocação e às 08h00min., em segun-
da convocação com o quórum legal, em sua Sede sito na Rua Vicente de Castro, 80, 
CEP.:60.180-410, Fortaleza/CE. para a seguinte Ordem do dia: PRESTAÇÃO DE CON-
TAS DO ANO/CALENDÁRIO DE 2021. Fortaleza,  03   de  Março  de   2022. Francisco  
 Cosmo   Ferreira   de   Freitas   - Diretor Presidente  

 EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO  DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO/CALENDÁRIO 2020

Pelo   presente   edital   o    SINDICATO  DOS  TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE CA-
PATAZIA PORTUÁRIA NOS TERMINAIS PÚBLICOS, PRIVADOS E RETROPORTOS 
DO ESTADO DO CEARÁ,   inscrito no   C.N.P.J.   Nº   07.339.211/0001-00,   com   sede   a   Ave-
nida.   Vicente   de   Castro,   6920, CEP.:   60.180-410,   Cais   do   Porto,   Fortaleza-
-CE,   com   base   territorial   no   Estado   do   Ceará,    por   intermédio   de   seu   presidente   abaixo  
assinado, CONVOCA todos os associados em dia com suas contribuições sindicais a se 
fazerem presentes no dia 14/03/2022 às 07h00min., em primeira convocação e às 
08h00min., em segunda convocação com o quórum legal, em sua Sede sito na Avenida 
Vicente de Castro, 6920, CEP.:60.180-410, Fortaleza/CE. para a seguinte Ordem do dia: 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO/CALENDÁRIO DE 2021. Fortaleza,  03   de  março 
 de   2022. José Ribamar dos Santos Filho - Diretor Presidente .

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Extrato da Ata de Registro de Preços 
N° 22.01.01/ARP - Pregão Eletrônico n° 22.01.01/PE. Objeto: Registro de Preço para futura e 
eventual Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições e lanches prontos 
destinados a atender as demandas das diversas Secretarias Municipais de Itapipoca/CE. Empresa(s) 
adjudicada(s) e homologada(s): Dacy Oliveira Ferreira ME - CNPJ 14.387.244/0001-83, vencedora 
dos Lotes 01, 02, 03 e 04 com valor total/global estimado de R$ 3.642.358,60 (três milhões, 
seiscentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos). 
Assinatura da Ata: 02/03/2022. Vigência das Atas: 12 (doze) meses a contar da assinatura, 
respectivamente. A ata com os preços e demais especificações encontram-se disponibilizadas para 
consulta, no Governo Municipal de Itapipoca, setor de Licitações. José Adalberto Montenegro - 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Chefia de Gabinete. Itapipoca/CE, 03 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Educação Básica - Extrato 
de Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 22.06.08/PE. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de disponibilização de software (SAAS) para 
automação e integração de processos educacionais, em atendimento às necessidades da 
Secretaria de Educação Básica, seus setores e divisões, departamentos e suas Unidades de 
Ensino e os Serviços de Implantação e Suporte à Solução e Insumos relacionados. A Secretaria 
de Educação Básica, 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 às 
8:00 horas do dia 18.03.2022; Abertura das propostas: às 8h30min, do dia 18.03.2022; Sessão de 
disputa de preços: às 9h30min do 18.03.2022, às 9h30min. O Edital poderá ser retirado nos sítios: 
www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 03 de março de 2022. Heloilson Oliveira 
Barbosa - Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Instituto de Meio Ambiente do Município 
de Itapipoca – IMMI - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 22.13.04/PE. Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais para execução do CONVÊNIO nº 
919764/2021, com o objetivo “Educação em Saúde Ambiental do Município de Itapipoca-CE. 
O Instituto de Meio Ambiente do Município de Itapipoca-IMMI, torna pública para conhecimento dos 
interessados que realizará PREGÃO, na forma ELETRÔNICA sob o nº 22.13.04/PE, conforme 
informações a seguir: Acolhimento de Propostas e Habilitação: até às 8:00h do dia 21.03.2022; 
Abertura de propostas: às 8h30min do dia 21.03.2022; Sessão de disputa: às 9h30min do dia 
21.03.2022, às 9h30min, na plataforma na Plataforma de licitações do Banco do Brasil, no sítio 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. O Edital poderá ser retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.br; www.
licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 03 de março de 2022. Francisco Alan Diniz Alencar - Ordenador 
de Despesas do Instituto de Meio Ambiente do Município de Itapipoca-IMMI.

SG DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO LTDA.
Torna público que requereu a Licença de Instalação Ambiental junto a Secretaria de Agricultura, Meio Am-
biente, Recursos Hídricos e Pesca – SEAMP, para a construção de 22 edificações a seguir:  Quadra D11, 
lotes 14B, 15A, 16A, 17A, 17B, 18A, 20A, 20B, 21A, 22A, 22B, 23A, 23B, 24A, 24B, 25A, 28A, 28B, 29A, 
29B, 32A e 32B, na RODOVIA CE 040, km 25 - PATACAS - Aquiraz/CE. Declaramos que foram cumpridas 
todas as exigências da referida secretaria.



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. A Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Amontada torna público, para 
conhecimento dos interessados que no próximo dia 22 de março de 2022 às 09h:00min, estará 
abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 23.02.01/2022-07, para o seguinte 
objeto: contratação de pessoa jurídica para executar reforma de UBS de Garças, no Município 
de Amontada, com recursos do Ministério da Saúde, conforme Proposta Nº 
11872.4040001/221-007, o qual encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min 
às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço eletrônico: 
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Amontada/CE, 03 de março de 2022. Nara Lúcia 
Silveira de Pinho - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Suspensão – Tomada de 
Preços nº 2022.02.02.1. A Presidente da C.P.L. da Prefeitura Municipal de Barro, Estado do 
Ceará, torna público para conhecimento dos interessados que fica Suspenso o procedimento 
licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2022.02.02.1, cujo objeto é a contratação de 
serviços especializados a serem prestados na elaboração de projetos técnicos de engenharia 
junto às diversas Secretarias do Município de Barro/CE, o qual já se encontra julgado, com a 
publicação do aviso de julgamento circulada na data de 03 de março de 2022, o que faz em 
atendimento a Decisão Judicial em sede de liminar oriunda do Processo nº 0800284-
68.2022.4.05.8102 (Ação Civil Pública – 16ª vara da Justiça Federal) - 0010020-
04.2022.8.06.0045 (carta precatória cível). Maiores informações na sede da CPL na Rua José 
Leite Cabral, nº 246, Centro, Barro/CE - CEP: 63.380-000, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou 
ainda pelo e-mail: licitacao.barro.2022@gmail.com. Barro/CE, 03 de Março de 2022. 
Fernanda Alves Fernandes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 

Anulação - Processo Administrativo de Licitação: Pregão Eletrônico Nº PE-02.16.1/2022-

DIVERSAS. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 

fornecimento de internet banda larga dedicada por meio de comunicação via rede cabeada 

(fibra óptica), via rádio e via link dedicado, para atender as necessidades dos diversos Órgãos 

Administrativos (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce. Considerando os 

princípios constitucionais da isonomia, da legalidade e da impessoalidade, considerando às 

disposições dos arts. 3º e 4º e seu parágrafo único da Lei Federal nº. 8.666/1993 e às 

disposições dos art. 24, § 1º e § 3º do Decreto Federal nº. 10.024/2019, considerando que foi 

anexada no sistema da BLL uma impugnação tempestiva ao edital do Pregão Eletrônico supra 

e, por motivo de cunho técnico, nenhuma resposta foi dada no prazo legal, considerando que a 

Comissão de Licitação/Pregoeiro tem a obrigação legal de responder às impugnações no prazo 

determinado em Lei, a autoridade competente para homologar o procedimento licitatório, sob a 

égide do princípio da autotutela, que estabelece que a Administração Pública possui o poder de 

controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando 

inconvenientes ou inoportunos, neste caso, por se caracterizar um vício de legalidade e, a fim de 

não ferir o princípio da ampla competitividade, torna público a anulação do processo 

administrativo de licitação acima numerado, com fulcro no art. 50, Parágrafo único do Decreto 

Federal nº. 10.024/2019. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Pregão 
Presencial N.º 2022.01.26.01. Objeto: Aquisição de suprimentos de informática destinados a suprir 
a necessidades das Secretarias de Educação, Saúde e Administração e Finanças do Município de 
Cariús. Contratada: Y.B.P. Comercial LTDA - ME, para todos os itens no valor global de R$ 
295.288,34 (Duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro 
centavos). Signatários da Contratante: Maria do Carmo de Oliveira Ferreira, Secretária de 
Administração e Finanças/ Ordenadora de Despesas do Fundo Geral/ Veroneide Maria de Sousa, 
Secretária de Educação/ Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Educação e 
Araquemira dos Santos Louro, Secretária de Saúde/ Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal 
de Saúde. Duração do Contrato: 31 de dezembro de 2022. Cariús-CE, 22 de fevereiro de 2022. 
Reldembergue Possidônio de Lacerda - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Pregão 
Presencial Nº 2022.01.28.01. Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios destinados a suprir as 
necessidades das Secretarias do Trabalho e Promoção Social, Educação, Saúde, Meio 
Ambiente e Secretarias atreladas ao Fundo Geral do Município de Cariús. Contratada: J. M. V. 
Santana Comercial - ME, para todos os LOTES, no valor global de R$ 1.077.968,73 (Um milhão, 
setenta e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos). Signatário da 
Contratante: Maria Ivone Palácio de Oliveira, Secretária do Trabalho e Promoção Social / 
Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social, Maria do Carmo de 
Oliveira Ferreira, Secretária de Administração e Finanças/ Ordenadora de Despesas do Fundo 
Geral/ Veroneide Maria de Sousa, Secretária de Educação/ Ordenadora de Despesas do Fundo 
Municipal de Educação e Araquemira dos Santos Louro, Secretária de Saúde/ Ordenadora de 
Despesas do Fundo Municipal de Saúde/ Francisco Martegiane da Silva Lima/ Secretário do 
Meio Ambiente/ Ordenador de Despesas do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Duração do 
Contrato: até 31 de dezembro de 2022. Cariús-CE, 22 de fevereiro de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Pregão 
Presencial N.º 2022.01.28.02. Objeto: Aquisição de material de consumo para expediente e 
material de limpeza destinados a suprir a necessidades das Secretarias do Trabalho e 
Promoção Social, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Secretarias atreladas ao Fundo Geral do 
Município de Cariús. Contratada: D L V Distribuidora ME, para os Lotes I e II no valor global de R$ 
2.029.137,24 (Dois milhões vinte e nove mil cento e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos). 
Signatários da Contratante: Maria Ivone Palácio de Oliveira, Secretária do Trabalho e Promoção 
Social / Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social, Maria do Carmo de 
Oliveira Ferreira, Secretária de Administração e Finanças/ Ordenadora de Despesas do Fundo 
Geral/ Veroneide Maria de Sousa, Secretária de Educação/ Ordenadora de Despesas do Fundo 
Municipal de Educação/ Francisco Martegiane da Silva Lima/ Secretário do Meio Ambiente/ 
Ordenador de Despesas do Fundo Municipal do Meio Ambiente e Araquemira dos Santos Louro, 
Secretária de Saúde/ Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde. Duração do 
Contrato: 12 (doze) meses. Cariús-CE, 22 de fevereiro de 2022. Reldembergue Possidônio 
de Lacerda - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio. A Comissão Permanente de Licitação 
do Município de Eusébio/CE, torna público que após análise dos Recursos Administrativos 
interposto pelas empresas ADI Consultoria e Assessoria em Licitações LTDA ME CNPJ nº 
26.455.955/0001-27 e MRP Silva Assessoria Administrativa EIRELI – ME CNPJ nº 
11.891.233/0001-48, decide por conhecer do recurso e julga o Improvimento para a empresa 
Adi Consultoria e Assessoria em Licitações LTDA ME, mantendo a sua Inabilitação e o 
Provimento para a empresa MRP Silva Assessoria Administrativa EIRELI – ME, declarando 
habilitada, nos autos da Tomada de Preços Nº. 01.018/2021, cujo objeto é a prestação de 
serviços especializados de assessoria junto ao setor de compras, no planejamento, 
elaboração e definição de demandas de bens e serviços, objetivando promover a governança 
dos processos de compras públicas, mantendo-se os termos da decisão proferida pela 
Comissão. Informa que a sessão pública de abertura dos envelopes das propostas de preços 
ocorrerá às 14h do dia 08 de março de 2022, na sede desta Comissão, situada à Rua Edmilson 
Pinheiro n.º 150, Eusébio/CE. Eusébio/CE, 03 de março de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo 
Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Republicação – 
Tomada de Preços Nº 2022.02.09.02-TP. A Presidente da Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Jaguaruana, torna público, para conhecimento dos interessados que, 
no próximo dia 23 de março de 2022, às 08h30mn, estará realizando licitação de Tomada de 
Preços para a contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em 
paralelepípedo c/ rejuntamento de diversas ruas no Município de Jaguaruana-CE. 03 de 
março de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte – Aviso de Licitação – Pregão Presencial Nº 
2022.02.070.01 – SESA. O Pregoeiro do Município de Penaforte, comunica aos interessados que no 
próximo dia 18 de Março de 2022, às 09h:00min, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, cujo Objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, visando a 
reestruturação e ampliação dos serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, através dos 
equipamentos do Município de Penaforte/CE. O Edital completo estará a disposição dos interessados 
nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h às 12h, no endereço da Prefeitura a Av. Ana 
Tereza de Jesus nº 240 - Centro, Penaforte-CE e no Site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios/. 
Penaforte/CE, 03 de Março de 2022. Cícero Rangel Andrade Bezerra – Pregoeiro Oficial. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Abertura de Proposta. O 
Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no 
dia 07 de março de 2022 às 10:30h, na sala da Comissão de Licitação serão abertos os 
envelopes proposta de preços da licitação na modalidade Tomada de Preços N° 2022.01.06.01-
TP-ADM, do tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia 
para execução de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas ruas do Bairro 
Pedreira no Município de Pentecoste, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, 
situada  na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N– Centro Pentecoste – CE e  pelo telefone (85) 
3352-2617. Pentecoste-CE, 03 de março de 2022. Ivina Kágila Bezerra de Almeida - 
Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Abertura de Proposta. O 
Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no dia 
07 de março de 2022 às 09:30hs, na sala da Comissão de Licitação serão abertos os envelopes 
proposta de preços da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 2022.01.25.04-TP-ADM, do 
tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para construção de 
uma praça incluindo skate park, caramanchão, quiosque arquibancada e serviços 
complementares no Conjunto Cohab Município de Pentecoste., maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada  na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N– Centro Pentecoste – CE e  
pelo telefone (85) 3352-2617. Pentecoste-CE, 03 de março de 2022. Ivina Kágila Bezerra de 
Almeida - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 17 de março de 2022, às 9h30min, 
(horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 
007/2022.02, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios (peixe e pão) destinados as famílias 
carentes, para distribuição no período da Semana Santa, de interesse da Secretaria de Assistência 
Social do município de Tururu. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico 
https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceção, s/n – 
Centro. (horário comercial). Tururu, 03 de março de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 
Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 17 de março de 2022, às 9h30min 
(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, estará realizando 
o Pregão Eletrônico nº 009/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de medicamentos controlados pela Portaria nº 344 de 12 de maio de 1988 do Ministério da 
Saúde junto a Secretaria de Saúde 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, 03 de março de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro.
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ECONOMIA

O percentual de famílias com dívidas e/ou contas em 
atraso apresentou, em fevereiro, o maior patamar desde 
março de 2010, segundo CNC. Alcançando 27% dos la-
res, a inadimplência subiu 0,6% sobre janeiro e 2,5% sobre 
fevereiro de 2021. Já quem não terá condições de pagar 
suas contas ou dívidas em atraso e, portanto, permane-
cerá inadimplente também acirrou na passagem mensal. 
Com aumento de 0,4%, a proporção chegou a 10,5%, igual 
percentual registrado em fevereiro do ano passado. Já as 
dívidas a vencer (cheque pré-datado, cartão de crédito, 
cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, em-
préstimo pessoal, prestação de carro e de casa) alcançou 
76,6%, retomando o nível apurado em dezembro de 2021. 
Há um ano, a proporção de endividados era de 66,7%, 
9,9% abaixo do número atual.

A CNC avalia que a escalada dos juros, que encarece o 
crédito, dificulta a renegociação das dívidas. Na margem, 
o custo do crédito mais elevado e o próprio endividamen-
to alto entre as pessoas que vivem no mesmo domicílio 
dificultam a contratação de novas dívidas e o pagamento 
dos compromissos na data de seus vencimentos, segundo 
a entidade. Tanto o endividamento quanto a inadimplência 
cresceram entre os dois grupos de renda pesquisados. Nas 
famílias com ganhos até salários mínimos, o percentual de 
endividados aumentou 0,4 p.p., chegando a 77,8% após ter 
apresentado queda na primeira leitura do ano. Já na parcela 
com renda acima de dez salários mínimos, a proporção de 
endividados alcançou maior patamar histórico, 72,2%, com 
incremento anual de 10,1 pontos.

Inadimplência é a maior em 12 anos

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Olho na bomba
Na coluna de ontem, 

fizemos menção à discreta 
redução de 0,4% no preço 
do litro da gasolina, em 
média, em fevereiro, 
segundo levantamento 
da ValeCard, da última 
quarta-feira (2). Por in-
crível que pareça, o preço 
subiu ontem em um posto 
localizado na Av. Silas 
Munguba, na Serrinha. Na 
quarta, o preço do litro era 
de R$ 6,19, passando para 
R$ 6,27 no dia seguin-
te – alta equivalente a 
1,30%. Perguntado sobre 
o aumento, a resposta 
foi curta: já chegou mais 
caro da distribuidora.

Olho na bomba II
Falando nisso, o fator 

guerra Rússia x Ucrânia 
ainda não chegou por 
aqui, mas está vindo. O 
conflito, que chega hoje 
ao seu nono dia, deve 
impactar logo o preço dos 
combustíveis. Especia-
listas já consideram que 
o preço do barril de pe-
tróleo ainda ficará acima 
de US$ 100 por alguns 
meses, independentemen-
te da duração do conflito. 
Com isso, a Petrobras não 
conseguirá segurar o re-
passe deste aumento, ain-
da mais se o dólar voltar 
a subir. Em alguns locais, 
pode chegar a R$ 10/L.

Dólar tem maior queda diária desde janeiro
Atraindo investidores que se 
afastam da Rússia, em plena 
guerra contra a Ucrânia, o dólar 
emendou sua segunda queda 
consecutiva, de 1,55%, e fechou 
o dia de ontem cotado a R$ 
5,028 na venda, menor valor 
em uma semana, desde 23 de 

fevereiro (R$ 5,004). Foi a maior perda percentual diária des-
de 31 de janeiro, quando a moeda americana caiu 1,56%.

Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

As funcionalidades para o 
Imposto de Renda estão dis-
poníveis no e-CAC (Centro 
de Atendimento Virtual da 
Receita Federal) para quem 
tem conta gov.br nível prata 
ou ouro.

Segundo o fisco, os novos 
serviços serão úteis para que 
o cidadão não precise mais 
ir a uma unidade de atendi-
mento da Receita em busca 
de informações sobre de-
clarações de anos anteriores 
para poder preencher o do-
cumento de 2022.

O prazo para enviar a 
declaração do IR de 2022 
começará às 8h da próxima 
segunda-feira (7) e vai até as 
23h59 de 29 de abril. Quem 
é obrigado a declarar e atra-
sa paga multa mínima de R$ 
165,74, que pode chegar a 
20% do imposto devido no 
ano.

Neste ano, os contribuin-
tes terão menos tempo para 
prestar contas ao fisco do 
que em anos anteriores. Em 
geral, a entrega da declara-
ção começava no dia 1º de 
março. Segundo a Receita, 
o cronograma foi afetado 
devido à paralisação de au-
ditores, ocorrida na última 
semana do ano.

Em 2022, são esperadas 
34,1 milhões de declarações. 
Dentre as novidades deste 
ano está a disponibilização 
da declaração pré-preenchi-
da, mas essa opção só será 
disponível a partir do dia 15 
de março. Além disso, quem 
tem conta gov.br nível prata 
ou ouro conseguirá fazer o 

preenchimento da declara-
ção em qualquer plataforma.

Isso significa que o con-
tribuinte poderá começar a 
fazer o IR em seu compu-
tador e, depois, seguir com 
o preenchimento do do-
cumento no sistema Meu 
Imposto de Renda, dentro 
do e-CAC, ou fazer em um 
tablet ou celular. A medida 
só não é possível para quem 
teve rendimento acima de 5 
milhões em 2021.

São obrigados a declarar 
o IR trabalhadores, aposen-
tados e servidores públicos 
que receberam rendimentos 
tributáveis de mais de R$ 
28.559,70 no ano de 2021, 
o que dá R$ 2.379,97 por 
mês. São considerados ren-
dimentos tributáveis valores 
recebidos de salário, apo-
sentadoria e aluguéis, por 
exemplo.

Documentos IR
Por se tratar de um ajuste 

anual com o fisco, o cidadão 
deve ter os comprovantes de 
todos os rendimentos e gas-
tos no ano de 2021. Também 
é preciso ter os documentos 
que comprovem ganhos e 
despesas dos dependentes 
que constarem na declara-
ção.

Para o trabalhador assa-
lariado, aposentado do INSS 
(Instituto Nacional do Segu-
ro Social) e o autônomo que 
prestou serviços a empresas 
no ano passado, o principal 
comprovante de renda é o in-
forme de rendimentos, onde 
deve estar todo o valor rece-

bido no ano, o desconto pre-
videnciário, se houver, e o IR 
que ficou retido na fonte.

Empresas, bancos e de-
mais instituições são obri-
gados a disponibilizar o in-
forme até o dia 28 deste mês, 
sob pena do pagamento de 
multa. No caso das empre-
sas, o valor é de R$ 41,43 
por documento. Quem não 
receber o informe até a da-
ta-limite deve fazer a soli-
citação ao setor de recursos 
humanos.

Quem vai incluir depen-
dentes na declaração do 
IR como filhos, marido ou 
mulher, pais, avós ou outro 
dependente permitido pela 
legislação para pagar me-
nos imposto ou ter restitui-
ção maior deve ter o CPF de 
cada um deles, mesmo para 
os que têm poucos meses de 

vida. A Receita exige o nú-
mero do documento desde 
2019.

Para declarar as despe-
sas que garantem dedução, 
como a escola dos filhos e os 
gastos com saúde, é preciso 
ter os recibos de pagamento. 
No caso da educação o valor 
individual é limitado a R$ 
3.561,50 no ano. Ou seja, o 
titular da declaração e os de-
pendentes podem deduzir 
até R$ 3.561,50 cada.

Para gastos com saúde em 
consultas médicas, exames e 
dentistas, por exemplo, a de-
dução é feita com os recibos 
de pagamentos do ano ante-
rior, informando nome e nú-
mero do CPF do profissional 
ou da clínica. Se não pegou 
o recibo na data do procedi-
mento, a emissão dele pode 
ser feita neste ano.

Arrecadação com vício perde para contrabando
O Brasil perdeu, somente no ano passado, 

R$ 10,2 bilhões com evasão fiscal decorrente 
de cigarros ilegais comercializados no País. 
De cada 100 maços de cigarros vendidos em 
2021, 48 eram fruto da ilegalidade, principal-
mente contrabandeado a partir do Paraguai, 
segundo o Ipec, que mostra, ainda, que a 
evasão fiscal nos últimos dez anos atingiu 
R$ 86 bilhões. O mercado formal de cigarros 
foi responsável pela arrecadação de R$ 15,1 
bilhões no ano passado, com IPI, PIS/Cofins 
e ICMS, mas poderia ser de R$ 25,3 bilhões, 
caso não existisse a ilegalidade.

Veículos 
Os licenciamentos de 

carros, comerciais leves, 
caminhões e ônibus novos, 
no Brasil, em fevereiro, 
afundaram sobre igual mês 
do ano passado, segundo 
dados divulgados pela 
Fenabrave. A entidade 
apurou vendas de 129.276 
veículos novos no mês 
passado, alta de 2,2% 
ante janeiro, mas recuo 
de 22,75% sobre um ano 
antes. Os 255,8 mil veícu-
los emplacados nos dois 
primeiros meses do ano fica-
ram 24,4% abaixo de 2021 e 
representam o pior primeiro 
bimestre em 17 anos.

Capitalização
O Brasil registrou, em 

fevereiro, entrada líquida 
de capital de US$ 6,340 
bilhões, maior valor para 
qualquer mês em três 
anos, com o desempenho 
na última semana puxado 
por forte recuperação do 
saldo do câmbio comercial, 
segundo dados do BC. Só 
na semana passada houve 
ingresso líquido de US$ 
1,141 bilhão, depois do 
parco saldo de US$ 123 
milhões da semana ante-
rior. O crescimento veio da 
alta de US$ 2,451 bilhões 
no superávit do câmbio 
contratado comercial.

Brasil pode atrair R$ 7 bi . A empresa provedora de índices globais de ações MSCI anunciou que o mercado russo 
deixará de fazer parte dos índices de referência dedicados aos emergentes. A decisão pode resultar em um fluxo de 
aproximadamente R$ 7 bilhões de recursos de estrangeiros para o Brasil, segundo projeção de analistas do Itaú BBA.

OS SERVIÇOS LIBERADOS SÃO:
aPreenchimento e retificação da declaração do IR

aCópia da declaração e do recibo de entrega

aCópia dos arquivos transmitidos

aVisualização do número do recibo

aVisualização de pendências de malha fina

aEntrega documentos para regularizar a situação na 
Receita Federal

aConsulta a débitos do Imposto de Renda da Pessoa 
Física

aEmissão dos Darf (Documento de Arrecadação Fiscal)

Receita Federal libera 
serviços de Imposto de Renda 
A Receita Federal liberou uma lista de serviços que vão ajudar o 
contribuinte a preencher a declaração do Imposto de Renda 2022

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
á Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 17/03/2022, às 09h, 
realizará licitação de Pregão Presencial Nº 2022.03.04.001-GM(Governo Municipal), cujo objeto: 
Contratação da prestação de serviços de remanufaturamento de cartuchos, bem como recarga de 
toner para impressoras, para suprir as necessidades das Unidades Administrativas do município. 
Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no ho-
rário de expediente ao público, das 08h às 12h, ou pelo portal do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.
br/licitacoes. Artur Valle Pereira.

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – Aviso de 
Republicação de Edital de Licitação - Pregão Eletrônico nº 06.09.03.2022. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
instalação e desinstalação, conservação, limpeza, com fornecimento de peças e mão de obra, em 
aparelhos de ar condicionados instalados nas dependências das unidades de saúde gerenciadas 
pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos no Quadro I, do Anexo I – Termo de Referência deste 
edital. Data e horário de Recebimento das Propostas: 00:00 hs 07/03/2022 (horário de Brasília) às 
23:59 hs 17/03/2022 (horário de Brasília). Data e site da sessão: 10:00 hs 18/03/2022 (horário de 
Brasília). www.bllcompras.org.br.  O Edital poderá ser adquirido no mesmo endereço ou através 
do Portal das Licitações no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou https://cpsmcrato.ce.gov.br/. 
Crato/CE, 03/03/2022. Cícero Leosmar Parente Gomes – Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Segurança Pública, 
Trânsito e Cidadania, Armstrong Braga Ferreira, Secretário, torna público o extrato do contrato 
resultante do Pregão Presencial nº 26.001/2021-PPRP: nº 26.001/2021-03STCS – Valor global: 
R$ 130.230,00 – Contratada: Provia Pesquisa, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ltda, atra-
vés de seu representante legal, o Sr. Mirleudo Gomes Matias. Objeto: Contratação de serviço de 
sinalização horizontal e implantação de semáforos no município, assim como aquisição de peças 
semafóricas de reposição. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura do 
contrato. Data da assinatura do contrato: 10/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Esporte, Participação Po-
pular e Juventude, Francisco Blasco Monte de Oliveira, Secretário, torna público o extrato da Ata 
de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº 22.001/2022-PERP: ATA Nº 22.001/2022-
SRP – Valor global: R$301.800,00 - Contratada: Sigmetal Indústria e Comércio de Móveis Ltda, 
através de seu representante legal, o Sr. Almir Silva Pinheiro Júnior. Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de equipamentos, com montagem inclusa de academias ao ar 
livre, destinados à utilização de crianças, adultos, idosos e deficientes nas praças públicas.  Prazo 
de vigência: 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura. Data da assinatura: 18/02/2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu – O Pregoeiro torna público para conhecimento dos inte-
ressados que, no próximo dia 07/03/2022 às 08h, no site www.bll.org.br e/ou www.bllcompras.com 
“Acesso Identificado no link – acesso publico”, estará dando Prosseguimento ao Pregão Eletrônico 
N° GM-PE012/2021-SRP, Cujo objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de locação de veículos, para atender as necessidades das diversas secretarias do muni-
cípio. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Quixadá – Contratante e signatário: Secretaria de Administração, Roberta 
Glicya de Sá Felix, Secretária, torna público o extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de 
Preços nº 00.005/2021-SRP, resultante do Pregão Eletrônico nº 00.005/2021-SRP. Contratada: Pe-
trogás Logística Comercial GPL - EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Marcelo José 
Vaz Tolentino. Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GPL) de 13kg, vasilhame de gás 
13kg, para atender as necessidades das diversas secretarias do município. O presente aditivo tem 
por objeto proceder ao reajuste de preços a Ata de Registro de Preços nº 00.005/2021-SRP em 
22,00%. Data da assinatura: 24/02/2022.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.02.18.005-PE-SMS do tipo Menor Preço, cujo objeto:  Aquisição de veículos tipo picape (cabi-
ne dupla) destinados a atender as necessidades do Programa de Atenção Básica junto à Secretaria 
Municipal de Saúde, que do dia 04/03/2022 a 17/03/2022  até às 08h(Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no 
Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 17/03/2022, às 
09h(Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do 
dia 17/03/2022(Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, 
nº 42 – Centro – Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 
3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

José Maurício Soares de Alencar, CPF:218.328.463-34. Torna público que requereu a Autarquia 
Municipal de Meio Ambiente de Beberibe - AMABE a Licença Ambiental, para construção de um 
galpão característica de residência comercial, com área total do terreno de 2467,46 m2 e área cons-
truída de 1391,68m2 no município de Beberibe, no endereço Avenida Maria Calado. Foi determina-
do o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMABE.

COOMTOCE -  COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS TRAUMATOLOGISTAS E ORTOPEDISTAS DO ESTADO 
DO CEARÁ LTDA. -  CNPJ 03.182.684/0001-88 - NIRE 234.0000.9225  - Av. Desembargador Moreira, nº 2020, sala 911, 
Aldeota -  CEP 60170.002 - Fortaleza – CE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO
(ASSEMBLEIA DIGITAL) - A Diretora-Presidente da COOMTOCE – COOPERATIVA DE TRABALHODOS MÉDICOS 
TRAUMATOLOGISTAS E ORTOPEDISTAS DO ESTADODO CEARÁ LTDA., CNPJ nº 03.182.684/0001-88 - NIRE nº 
234.0000.9225, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os seus 326 (trezentos e vinte e seis) 
cooperados em condições de votar e que se encontram no gozo dos seus direitos, observada a legislação vigente e 
as normas estatutárias aplicáveis, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA–AGO, que, tendo em vista 
as recomendações governamentais e das autoridades de saúde acerca de não aglomeração de pessoas, do distanciamento 
e isolamento sociais, como principal ferramenta de prevenção e combate à Pandemia do Coronavirus, será realizada, 
excepcionalmente, por meio eletrônico, na modalidade digital, não presencial, nos termos da Instrução Normativa–IN nº 81 
de 10 de junho de 2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração–DREI do Ministério da Economia - 
(IN-DREI nº 81/2020), considerando-se, para fins e efeitos legais, como formalmente realizada na sede social da 
Cooperativa, localizada na Av. Desembargador Moreira, nº 2020, sala 911, Bairro Aldeota, em Fortaleza–CE, no 
Auditório do Centro de Estudos e Treinamento SBOT/COOMTOCE, anexo à sede da COOMTOCE-Cooperativa dos 
Médicos Traumatologistas e Ortopedista do Estado do Ceará Ltda., no dia 23 DE MARÇO DE 2022 (quarta-feira), às 17h00 
em primeira convocação, com presença de, no mínimo, dois terços dos cooperados; às 18h00 em segunda convocação, com 
presença de, no mínimo, metade mais um dos cooperados; e às 19h00 em terceira e última convocação, com a presença de, 
no mínimo, 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos sócios,prevalecendo o menor número, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1.Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada de 
parecer do Conselho Fiscal, 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. 2. 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 membros do Conselho Fiscal para o 
Exercício de 2022; 4. Fixação da produção especial (valor individual dos honorários/pró-labore da Diretoria e das cédulas de 
presença para os membros dos Conselhos Técnico e Fiscal); 5.  Adoção ou não de faixas de retiradas de sócios.

Fortaleza, 04 de março de 2022.  Dra. Christine Maria Muniz Silva - Diretora-Presidente da COOMTOCE
INFORMAÇÕES E OBSERVAÇÕES:1. A AGO se realizará de acordo com as normas da Lei Federal nº5.764 de 16 de 
dezembro de 1971, do Estatuto Social da COOMTOCE e de acordo com as regras previstas na Instrução Normativa–IN nº 81 
de 10 de junho de 2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração–DREI do Ministério da Economia - 
(IN-DREI nº 81/2020), na modalidade digital, não presencial; 2. Conforme a citada IN-DREI nº 81/2020, não obstante 
realizada na modalidade digital, com a participação e deliberação à distância de todos os cooperados comparecentes 
à  Assembleia, para todos os efeitos legais, a  AGO realizar-se-á formalmente na sede da Cooperativa, no endereço 
constante do presente edital; 3.Todos os documentos pertinentes, informações, instruções e os detalhes sobre o 
modo de participação e votação à distância por parte dos cooperados estarão disponíveis de forma segura e 
completa na Rede Mundial de Computadores (Internet) no endereço: https://www.coomtoce.org.br, a partir do dia 
13.03.2022; 4. A participação, discussão e deliberação dos cooperados se dará através do sistema/tecnologia 
zoom.us, disponível no endereço: e disponível nas lojas de aplicativos Play Store (andróide) e https://zoom.us 
APPStore (IOS); 5. A COOMTOCE não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes nos equipamentos de 
informática ou de conexão à internet do cooperado, que não estejam sob o seu controle, conforme disposto na IN 
DREI 81/2020; 6. Conforme determina o art. 44 da Lei 5.764/71 e disposições estatutárias pertinentes, a presente 
Assembleia Geral se restringirá, exclusivamente, à ORDEM DO DIA supracitada, em atenção aos princípios legais e 
doutrinários da vinculação do ato convocatório e da inalterabilidade do edital de convocação; 7. Será considerado presente 
nesta Assembleia Geral o cooperado que registre sua presença no controle de acesso à sala virtual (videoconferência), 
através do sistema de voto à distância indicado pela cooperativa; 8. As deliberações tomadas pela maioria dos presentes à 
Assembleia Geral, na modalidade do Estatuto Social, vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes. 
09.  Data supra.A  AGO será gravada e arquivada pelo prazo legal.

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

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
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Rescisão. A Fórmula 1 anunciou ontem (3) que não correrá mais na Rússia depois de rescindir seu contrato com 
a promotora do GP da Rússia, em resposta à invasão do país à vizinha Ucrânia.O evento, que se mudaria do parque 
olímpico de Sochi para uma nova pista nos arredores de São Petersburgo no ano que vem, tinha contrato até 2025.ESPORTES

Repercutindo          
A matéria aqui inserida e que fala dos 63 anos do 

Interclubes continua repercutindo na nossa sociedade. 
Seu primeiro presidente foi o médico Eliezer Studart da 
Fonseca, um verdadeiro gentleman.

Cacá
Na coluna de hoje a presença de Cacá um campeão do 

mundo no futsal e uma figura leve e sempre de bom humor.

Quem foi melhor?        
Perguntei que sempre me fazem quando o assunto é 

futsal. Quem foi melhor Fernandinho ou Zé Meton. E eu 
respondo foi o Fernandinho, simplesmente fenomenal.

Loteria
Você jogando, você ganha. O importante é insistir. 

Loteria dos Sonhos é o caminho.

Colégio Batista

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Na mensagem alusiva aos seus 72 anos de existência, 
aqui inserida em página inteira neste jornal, o Colégio 
Batista exalta grandes nomes que hoje brilham na vida 
pública e empresarial que ali estudaram. E não custa 
nada lembrar a sua direção que outros grandes nomes 
que por ali passaram hoje se destacam no esporte. Le-
veria mais de uma página enumerá-los. São verdadeiros 
campeões e recordistas que ainda são estrelas.

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

A União Russa de Fute-
bol (RFS, sigla em russo) 
irá recorrer à Corte Ar-
bitral do Esporte (CAS) 
contra Fifa e Uefa, que na 
última segunda-feira (28) 
suspenderam a participa-
ção das seleções (feminina 
e masculina) e dos clubes 
do país em qualquer com-
petição organizada pelas 
entidades, por tempo in-
determinado. O pacote de 
sanções conjunto foi anun-
ciado quatro dias após a 
invasão militar russa na 
Ucrânia. Entre as puni-
ções, está a exclusão da se-
leção masculina russa das 
Eliminatórias Europeias da 

Copa do Mundo do Catar.  
“A RFU exigirá a recolo-

cação de todas as seleções 
masculinas e femininas da 
Rússia de futebol nos tor-
neios em que participaram 
(inclusive na fase de quali-
ficação da Copa do Mundo 
no Catar), bem como inde-
nização por danos,”, diz o 
comunicado.   A União de 
Futebol Russa argumenta 
que Fifa e Uefa teriam so-
frido pressão externa ao 
decidirem pelo rol de puni-
ções, que engloba campeo-
natos de futebol de campo, 
praia e salão (futsal).   

“A RFU acredita que a 
FIFA e a UEFA não tinham 

base legal ao decidir so-
bre a remoção das equipes 
russas. Violou os direi-
tos fundamentais da RFU 
como membro da Fifa e da 
UEFA, incluindo o direito 
de participar de competi-
ções. Além disso, a deci-
são de retirar a seleção da 
classificação para a Copa 
do Mundo de 2022 foi to-
mada sob pressão de rivais 
diretos nos play-offs, o 
que violou o princípio do 
esporte e as regras do fair 
play”.  

A seleção masculina da 
Rússia enfrentaria a  Po-
lônia pela semifinal da re-
pescagem das Eliminató-

rias da Copa, no dia 24 de 
março e, caso avançasse, 
também jogaria em casa 
contra Suécia ou Repúbli-
ca Tcheca em 29 de março 
na final da chave B. Todos 
os jogos foram cancelados.  
“A União Russa de Futebol 
também não teve o direito 
de apresentar sua posição, 
o que violou o direito fun-
damental à defesa. Além 
disso, ao tomar decisões, 
a FIFA e a UEFA não le-
varam em consideração 
outras opções possíveis 
de ação, exceto a exclusão 
completa dos participantes 
da competição da Rússia”, 
conclui a nota oficial. 

CRIANÇAS O investimento mais certo e seguro que você 
pode ter é na criança. O crescimento da torcida do Fortaleza 
tem tudo a ver com este projeto.

EXPANSÃO O 
empresário Wedson 
motos retornando a 
todo vapor para sua 
empresa onde terá 
uma expansão na 
venda e compra de 
motos semi novas.

TRADICIONAL O racha do coronel Haroldo já é tradicional 
e acontece sempre no campo do Colégio Militar de Fortaleza.

GLÁUCIO DE CAS-
TRO Se vivo fosse meu 

saudoso amigo Gláucio de 
Castro teria completado no 

último dia 6 de fevereiro 74 
anos de existência. Foi um 

grande craque de nosso futebol 
de salão e acima de tudo uma 

criatura de boa fé, de bom 
caráter e sempre prontro para 

servir. Minha saudade. De todo 
ficam 3 coisas. A certeza de 

que estamos sempre começan-
do, a certeza de que é preciso 

continuar e a certeza de que 
seremos interrompidos antes 

do término. (Fernando Sabino).

Marcelo Paz            

Em uma de suas redes sociais, o pre-
sidente do Fortaleza, Marcelo Paz, 
divulgou vários pais com seus filhos 
indo pela primeira vez ao estádio 

e ficando deslumbrados com toda a festa 
que, pela primeira vez. Isso mostra real-
mente que o tricolor do Pici é verdadeira-
mente o Clube da Garotada.

O Palmeiras conquistou 
nesta quarta-feira (2) o tí-
tulo inédito da Recopa Sul-
-Americana. No Allianz Par-
que, em São Paulo, diante de 
30 mil torcedores, o Verdão 
bateu o Athletico-PR por 2 a 
0. Na partida de ida, na Are-
na da Baixada, em Curitiba, 
as. O primeiro tempo teve 
um maior volume de jogo 
do Palmeiras, que finalizou 
quase quatro vezes a mais 
(11 a 3), mas nenhuma de-
las na direção do gol, assim 
como o Athletico. O Verdão 
apostou bastante em cruza-
mentos da esquerda, mas a 

defesa rubro-negra levou a 
melhor na maioria das dis-
putas pelo alto. O Furacão 
conseguiu chegar à meta al-
viverde somente nos 15 mi-
nutos finais, mas sem grande 
perigo ao goleiro Weverton.

O Alviverde manteve a 
postura ofensiva na etapa fi-
nal, desta vez balançando as 
redes. Aos cinco minutos, o 
meia Zé Rafael cobrou falta 
da entrada da área e mandou 
nas redes. O goleiro Santos 
ainda tocou na bola, sem su-
cesso, mas evitou o segundo 
na sequência, três minutos 
depois, salvando uma bici-

cleta do atacante Rony, den-
tro da área.

O Athletico tentou se lan-
çar ao ataque, ainda que com 
dificuldades para entrar na 
área palmeirense. Aos 33, o 
meia Marlos cobrou escan-
teio pela direita, o volante 
Erick cabeceou no meio do 
gol, Weverton agarrou, mas 
deixou escapar e o lateral 
Marcos Rocha afastou na 
hora H. O Furacão deu es-
paços e o Palmeiras aprovei-
tou. Aos 42, o meia Eduard 
Atuesta roubou a bola na 
intermediária e cruzou ras-
teiro para o volante Danilo 

finalizar no canto e definir o 
placar. Após o gol, Abel Fer-
reira foi expulso após uma 
discussão entre membros 
das comissões técnicas. 

Os dois times voltam a 
campo no domingo (6), às 
16h (horário de Brasília), pe-
los respectivos campeonatos 
estaduais. O Palmeiras rece-
be o Guarani, novamente no 
Allianz, pela décima rodada 
do Paulista. O Athletico vai 
ao estádio Olímpico Regio-
nal, em Cascavel (PR), en-
frentar o time da casa, pela 
última rodada da primeira 
fase do Paranaense.

Palmeiras derrota Atlético-PR por 2 a 0 
e conquista Recopa Sul-Americana 

Federação Russa decide 
recorrer de decisão da Fifa
 A instituição que representa o país europeu decidiu recorrer da decisão 
da FIFA em  a suspensão da seleção nas competições internacionais  

MULTIPLA INCORPORADORA LTDA
CNPJ 05.567.791/0001-50

Torna público que requereu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortim- 
SEMMAM. A Autorização para terraplanem de um terreno localizado no Loteamento 
Pontal do Maceió. Quadra 29 Lotes 46 e 47– Pontal do Maceió Fortim-CE. Foi determina-
do o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortim - SEMMAM.

A EMPRESA V.K.S PINHEIRO POSTO DE MEDICAMENTOS, 45.103.133/0001-21 Torna 
público que requereu a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, a Licença 
Ambiental Única para atividade do tipo 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farma-
cêuticos, sem manipulação de fórmulas, localizada na RUA JOSE MENESES,SN, DISTRITO 
DE PENEDO, Município de Maranguape, Estado do Ceará. A presente publicação é parte 
integrante do procedimento de Licenciamento Ambiental junto à SEMURB, no município de 
MARANGUAPE, e seus efeitos só serão validados com a devida emissão da licença requerida.

A Fornecedora Engelog Locações e Serviços LTDA, torna público que requereu 
ao INSTITUTO DE  MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA – IMAC, a Licença 
Prévia (LP) para Manutenção e  reparação de máquinas e equipamentos de terra-
planagem, pavimentação e construção, exceto  tratores, no Município de Caucaia no 
endereço Rodovia CE 422, km 3,1. S/N. Bairro: Fazenda  DAgua III, Caucaia. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e  Instruções de 
licenciamento do IMAC.

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR DO CEARÁ
EDITAL

O Presidente da Associação dos Professores do Ensino Superior do Ceará-APESC, na conformidade dos artigos 
29,30 e 36 do seu estatuto social, convoca seus associados para Assembleia Geral no próximo dia 18/03, às 10h 
em primeira convocação e às 11h em segunda convocação com qualquer número, para deliberar sobre o aumento 
da mensalidade dos sócios.

Fortaleza, 03 de março de 2022
Francisco Ari Othon Sidou

PresidenteC 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° 27392 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONATHAS FEITOSA DE CASTRO SILVA e ANA CAROLINA CAMPOS OLINDA;
Edital n° 27393 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVID MELO RIBEIRO e PRISCILA ALMEIDA APOLINÁRIO;
Edital n° 27394 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS MATHEUS RODRIGUES DE MORAIS e ANA BEATRIZ GOMES PEREIRA;
Edital n° 27395 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MIGUEL JUNIO NOGUEIRA DE SOUSA e KÁTIA RAYANNE VIEIRA DA CUNHA;
Edital n° 27396 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ARTUR ANTÔNIO DE ALMEIDA VIEIRA DINIZ e ANTONIA LEIDIANE LOIOLA DE SOUSA;
Edital n° 27397 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VINÍCIUS GAROFALO NOGUEIRA e THAÍS ELLEN MOURA DO NASCIMENTO;
Edital n° 27398 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS BEZERRA LOPES e MARIA MILENA REBOUÇAS COSTA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 01/03/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9426-MATHEUS DAMASCENO TÁVORA E MICAELY CAETANO MARTINS
Nº9427-MATEUS SILVA SALES E LORENA GURGEL CASTRO
Nº9428-FRANCISCO LEITE FERNANDES E JOCÉLIA PEREIRA BERTOZZI DA SILVA
Nº9429-ANDRÉ MACHADO ROMCY E MARIANA CAMPELO BORGES FEITOSA FREITAS
Nº9430-ROBERTO GADELHA ELIAS E VALDIANA QUINTINO COSTA

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 03 de março de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

SÉRGIO QUIRINO XAVIER, CPF 589.463.733-34
Torna público que requereu a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS, a REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO. Para construção 
de 01 residência unifamiliar no lugar Brisa Leste,  constituindo pelo lote de N° 1 da quadra 5, Rua - G, 
S/N, município de Aquiraz-Cé, conforme resolução CONAMA 237/97.  Foi determinado o cumprimento das 
exigências das normas necessárias para REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO na SECRETARIA 
DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS.

ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S/A CNPJ: 07.231.103/0001-01
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 
SEMACE a Licença Prévia (LP) para projeto agrícola de sequeiro (sem uso de 
defensivos), localizada no município de Ocara/CE, na Fazenda Vaca Morta, zona 
rural, município de Ocara/CE, CEP: 62755-000. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 04/03/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO, 705, CENTRO - FORTALEZA - CE
TELEFONE - (085) 3226-8330

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

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30654 JOÃO JOSÉ CARNEIRO DOS SANTOS E EDNA ALVES DE LIMA
N°30655 ANTONIO LEONILDO SILVA DO CARMO E MABELLE PEREIRA XAVIER
N°30656 JOÃO BATISTA ROCHA E EDIANA RIBEIRO DOS SANTOS

03 DE MARÇO DE 2022 
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30578 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENATO DE QUEIRÓS DIÓGENES JÚNIOR e GRAZIELE DAMASCENO PINHEIRO;
Edital n° 30579 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUILHERME PAIVA GUIA e KARINA SAMPAIO NEGREIROS;
Edital n° 30580 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO TABOSA LUZ e DEIZIANE KEYLLA DO NASCIENTO PINHO;
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

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75562 - NARCISO FERREIRA MOTA e SIMONE CHAGAS HOLANDA; Edital n° 
75563 - LIZ KENNEDY PINHEIRO ALVES e ANTONIA CAROLINA PASTORA ALVES; Edital n° 
75564 - FRANCISCO ROBERTO FRANÇA GOMES FILHO e ANA HELLEN LIMA FELIX; Edital 
n° 75565 - EDGLEYDSON DE SOUSA SILVA e MARIA VALDIRENE SOARES DE LIMA; Edital 
n° 75566 - FRANCISCO EDLANO QUEIROZ DA SILVA e GISLENE CUNHA DE PAULA; Edital 
n° 75567 - FRANCISCO MARCELO FERREIRA DE LIMA e ROSEMARY MOTA DA SILVA; Edi-
tal n° 75568 - VALSERGIO BARROS DA SILVA e JANIQUELLE DA SILVA RABELO; Edital 
n° 75569 - AUGUSTO CESAR GUIMARÃES MAIA CASTRO e CARLIANE LIMA DE CASTRO;
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, 03/03/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
339132 - Rayane Jessica Salvador Freitas e Tatiana Moreira da Silva;
339133 - Francisco Jowalyson da Silva e Natalia da Silva Saraiva;
339134 - Lazaro da Silva Barbosa e Elizangela Monteiro 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, 02 de fevereiro de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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° 18184 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ISMAEL XAVIER DA SILVA e JANIELY BRAGA DA SILVA;
Edital n° 18185 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS SOUZA RODRIGUES e KARLA NAYARA LOPES DE SOUZA;
Edital n° 18186 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCUS VINICIUS NOGUEIRA LIMA e FERNANDA DA SILVEIRA LIMA;
Edital n° 18187 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ GUSTAVO ALVES FERREIRA e FRANCISCA REGIANE BEZERRA GOMES;
Edital n° 18188 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ MATEUS SOUSA DO NASCIMENTO e MARIA FERNANDA VITORINI SANTOS DE SOUSA;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 03/03/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente
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Um pouco de muita gente

Rapidíssimas
O blogueiro e colunista 

Luciano Rocha mais uma vez 
mostrou que é muito querido, 
reunindo grande número de 
figuras da nossa sociedade 
em noite que aconrteceu no 
Restaurante Dom Antunes. 

Designer Silvana Cunha 
ambientou a festa que teve 
também esculturas de balões 
de Costa Brasil. O evento foi 
iluminado pela In moovie e 
Fortluz tendo a Cake Designer 
Ana Durand assinado o bolo. 

A riquissima mesa contou 
tambem com bem vividos, bro-
wnies e palhas italianas da Tia 
Marcia Doceria e docinhos do 
Sandras Oliver Buffet. A noite, 
regada a espumantes da D’Ori-
gem teve o cardápio assinado 
pela Chef Luisa Silveira.

Estão abertas as inscri-
ções para o XII Encontro de 
Estudos sobre Empreendedo-
rismo e Gestão de Pequenas 
Empresas (Egepe), realizado 
pela Universidade de Forta-
leza, instituição de ensino da 

Fundação Edson Queiroz, 
com o apoio do Programa de 
Pós-Graduação em Adminis-
tração e em parceria com a 
Associação Nacional de Estu-
dos em Empreendedorismo e 
Gestão de Pequenas Empresas 
(Anegepe). Empresária Magda 
Busgaib e o jornalista Pedro 
Gomes de Matos Neto encer-
raram em Madri a temporada 
de 99 dias na Espanha, onde 
visitaram as cidades de Valên-
cia e Ibiza, onde comemora-
ram o níver de Magda.

O roteiro ainda incluiu 
Alicante, Peñíscola, El 
Touro (degustaram trufas), 
Granada 2 vezes (foram à 
Alhambra), Málaga, terra de 
Picasso; Cádiz, Estreito de 
Gibraltar, Sevilha e Toledo.

Jornalista Marcondes 
Viana, que fez e faz história 
no colunismo social, com a 
Revista Chic e na cobertura 
automobilística, ultimando os 
detalhes de sua autobiografia, 
a ser lançada em breve, com 

a festa que merece.
Viviane Barroso e João 

Roberto chegou de Recife 
para o Carnaval na Prainha 
com a família. O casal  foi 
recepcionado pelo pai dela, 
Renato Barroso. Os irmãos 
Renato Luis e Rodrigo Bar-
roso, com os filhos, marcam 
presença para o período de 
relax e união familiar.

Março é o mês dedicado 
às mulheres e à luta pela 
igualdade de gêneros. E é 
neste panorama que A Casa 
é Sua – Produção, Coworking 
e Café Cultural, recentemente 
inaugurada, lança o selo Casa 
Delas e promove uma progra-
mação dedicada ao protago-
nismo de mulheres cis e trans.

O lançamento acontecerá 
no dia 3 de março, a partir 
das 17h, com uma coletiva 
de imprensa na sede da Casa 
é Sua para convidadas.

Está em Manaus revendo os 
familiares a bonita Paloma Rôse.

Crânio da Unichristus 

onde cursa psicologia Rebec-
ca Fernandes Sampaio criva 
hoje seus verdejantes 21 anos.

O boa praça Paulo Bugarin, 
que goza de excelente conceito 
no Distrito Federal, comemorou 
em grande estilo 60 anos. Sua 
mulher Cecília Montenegro 
Bugarin recebeu os convidados 
com a categoria de sempre.

Entre os presentes os casais 
Milena e Marcos Evandro 
Santi; Karine Aquino Cae-
tano, conceituada dentista 
e Roberto  Bugarin; Lilian 
de Melo e Trajano Sousa de 
Melo; Júlia Scartezini e Hen-
rique Melo; David Montene-
gro e sua mulher a belíssima 
psicóloga Hiderlene da Ponte, 
e Isadora Bugarin, a bonita 
filha do aniversariante.

Foi uma tarde de muito 
brilho na mansão do casal.

Neste segundo dia de 
março os parabéns serão 
dirigidos para o empresá-
rio Banvar Junior e para o 
executivo Airton Sales.

Associação de catadores realiza parceria com shopping em prol da sustentabilidade

GERAL

Curta-metragem. Segurança no que diz respeito aos cuidados com a rede elétrica vai ser o tema abordado em 
curta-metragem de animação produzido por jovens estudantes de escolas públicas de Fortaleza. A produção do 
filme será na oficina da segunda fase do projeto Compartilha Animação, que acontecerá no NUCA - Núcleo de 
Cinema de Animação da Casa Amarela Eusélio Oliveira, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Será um mês de 
atividade, *de 07 de março a 7 de abril, das 14h às 16h. O curta-metragem terá a estreia na noite de abertura 
do 32º Cine Ceará, que acontecerá de 25 de junho a 1º de julho de 2022, no Cineteatro São Luiz, equipamento 
da Secretaria da Cultura do Estado (Secult CE) gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).

Competente advogado Chagas Lacerda passou o carna-
val ao lado da amada Mosarina e de familiares. Tudo em 
clima intimista. 

Já nossa querida amiga Euzenir Fernandes aproveitou o 
momento carnavalesco e se refugiou no Porto das Dunas 
com suas sobrinhas.

Artista plástica Cris Arruda vai realizar um workshop 
de pintura em porcelana para iniciantes. O evento vai 
acontecer dia 26 de março, sábado, das 9 às 12, na Farben 
Design House. Informações pelo telefone (85) 999826182. 
As vagas são limitadas.

Médico Márcio Crisostomo ao lado da amada e também 
médica Manoela, com os filhos Marina e Enzo, curte tem-
porada na Suíça, mais especificamente em St Mortiz, uma 
região privilegiada para os esquiadores.

Bora mulherar? Pimentá realiza programação especial 
para o Dia Internacional da Mulher. Priscilla Ramos e 
Talita Bezerra recebem, no próximo dia 08,  convidadas na 
loja da marca para uma conversa sobre mulheres, corpos e 
ideais de feminilidade, seguida por celebração aos cansa-
ços e às delícias de ser mulher.

Esse momento de reflexão e troca de ideias entre mulheres 
potentes, será conduzido por Paula Brandão e Liniane Santos, 
e a temática das discussões, vai girar em torno do questiona-
mento: “Qual minha real beleza?”

As duas convidadas especiais que vão conduzir essa roda 
de conversa, carregam um forte senso de justiça, de defesa 
dos direitos humanos fundamentais e da equidade entre 
os gêneros. São decididas e aguerridas em todas as frentes 
que escolhem enfrentar na sua trajetória.

Luciano Rocha recebe o carinho  da sempre 
simpática e sorridente Moema Guilhon

Sociólo-
ga Paula 
Brandão 
uma das 

partici-
pantes 

da roda 
de 

conver-
sa que 
acon-

tece na 
Loja da 

Pimentá, 
no dia 

interna-
cional 

da 
mulher

Empre-
sária da 
moda Kaia 
Catunda, 
apresen-
tando 
muitas 
novidades 
para suas 
clientes em 
sua maison 
que leva 
seu nome, 
localizada 
na Tiburcio 
Cavalcante. 
Vale a pena 
conferir

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.

CERÂMICA B VIAGEM EIRELI CNPJ: 00.929.537/0001-30 
Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Boa Via-
gem —SMABV a Regularização de Licença de Operação, localizado no município de Boa 
Viagem-Ce, na Fazenda Várzea Redonda, SN, Zona Rural de uma área de 2,37 Ha para 
Extração de Argila para uso em Cerâmica Vermelha. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento Da SMABV.

Em 2006, visando o acolhi-
mento dos trabalhadores que 
previamente viviam da coleta e 
da reciclagem no extinto Lixão do 
Jangurussu, surge a Associação de 
Catadores do Jangurussu (ASCA-
JAN). A ideia principal era prote-
gê-los dos riscos presentes no am-
biente de trabalho. Com o tempo, a 
associação cresceu e, atualmente, é 
considerada a maior associação de 

reciclagem da cidade de Fortaleza 
e também é a primeira Cooperati-
va Polo da Região Nordeste. Cons-
cientes da importância do trabalho 
dos catadores para a promoção da 
sustentabilidade, que é amplamen-
te debatida e encorajada nos dias 
de hoje, a Ascajan realiza parcerias 
com empresas de grande porte 
como o Shopping Parangaba, que 
encaminha os resíduos produzi-

dos por lojistas e funcionários para 
projetos sociais. “Tem muita gente 
que acha que nós não existimos, 
mas nós existimos sim. Por isso, é 
muito importante que empresas e 
a sociedade no geral contribuam 
com a gente. Porque a reciclagem 
é muito importante e hoje ela é a 
nossa garantia de renda”, afirma 
Lucimar de Oliveira, coordenado-
ra geral da ASCAJAN. De acordo 

com o balanço anual de resíduos, 
só em 2021, o shopping evitou 
que 145 mil quilos de materiais 
fossem enviados para aterros 
sanitários, o que representaria 
mais de 121 toneladas de CO2 
liberadas na atmosfera, sendo o 
CO2 um dos principais gases que 
agravam o efeito estufa.

Por Yasmim Rodrigues

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° 27400 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes: 
LEONARDO DE ARRUDA BARREIRA e ABIGAIL LINO DE ARAÚJO; 
Edital n° 27401 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes: 
PRISCILA MONTE DOS SANTOS DA LUZ e FERNANDA LIMA DE AZEVEDO; 
Edital n° 27402 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes: 
TIAGO FIGUEIRÊDO DE ALENCAR ARARIPE e ANA RUTH DE SOUZA BRITO.
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, 03 de Março de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva
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