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A OVD-info, ONG que atua na área dos direitos humanos, divulgou que os protestos se espalharam por 49 cidades da Rússia, ocorrendo também em 
diversos outros países do mundo. Apesar dessa pressão, pesquisas apontam a guerra na Ucrânia parece ter aumentado ainda mais a popularidade do 

presidente Vladimir Putin, cuja aprovação cresceu 6 pontos percentuais desde o início do conflito, chegando a 70%. INTERNACIONAL7

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

Russos presos por protestos 
anti-guerra passam de 10 mil
Registros da repressão policial têm tomado as redes, à medida em que são realizadas as 
manifestações. Os protestos reagem à invasão à Ucrânia, em conflito que já dura 12 dias
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Remoto. A Câmara dos Deputados ainda não deve retomar suas atividades presenciais, confor-
me decidiu o presidente da casa, Arthur Lira (PP-AL). O parlamentar pontua que o sistema remoto 
continuará sendo o meio utilizado, de modo a reduzir os riscos de contaminação de covid-19.NACIONAL
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Não temos a capacidade de resolver esse as-
sunto

Bolsonaro explica a posição de 'equilíbrio' do governo 
brasileiro em relação à Ucrânia

O Supremo Tribunal Federal deci-
diu que o fundão eleitoral é imoral, 
mas não é inconstitucional. Assim, 
o Congresso tem o poder de meter 

a mão no bolso do cidadão e tirar o dinheiro 
para bancar suas campanhas. O aumento é 
ainda mais pornográfico quando comparado 
ao do salário-mínimo no mesmo período. Em 
2018, o valor era de R$954 e teve alta de 27% 
para chegar aos atuais R$1.212, enquanto o 
fundão eleitoral foi de R$1,7 bilhão em 2018 
e inchou 188,2% para os R$4,9 bilhões atuais.

Bolso mais vazio
Com aumento do valor das campanhas sete 

vezes maior, a parte do salário que vai para essa 
excrescência também será sete vezes maior. 

Fundão hors concours
Apesar da disparada durante a pandemia, 

a inflação oficial (IPCA) teve alta de 25% e 
a bolsa subiu 34,3% em quatro anos. Nem 
chegam perto

Liberou geral
Para o advogado do partido Novo, Paulo Ro-

que Khouri, o Congresso ganhou “carta branca 
para alterar sem critérios as leis orçamentárias”.

Origem
Criado em 2017, o fundão eleitoral foi 

criado pelo Congresso após o STF proibir o fi-
nanciamento privado de campanhas políticas.

Vinte pontos
Para o Ipespe de Lavareda, Lula mantém 

vantagem sobre Bolsonaro no 1º turno des-
de novembro (44% x 24%). Em fevereiro, 
era 43% a 26%.

Onze pontos
O Paraná Pesquisa apontou que Lula am-

pliou a diferença de novembro (35% a 29%) 
para fevereiro (40% a 29%): 11 pontos à frente.

Oito pontos
No PoderData, a vantagem de Lula despen-

cou quase dez pontos desde o fim de 2021 e fe-
chou em 8% a semana; 40% a 32%, no 1º turno.

Desequilíbrio total
Sobre a informação de que o PT pagou 

a defesa de Lula com verbas públicas, a de-

Fundão eleitoral subiu 188% e salário-mínimo só 27%

O PODER SEM PUDOR

Governador do Ceará, Parsifal Barroso 
nomeou o sobrinho predileto para a chefia do 
gabinete. O garotão era chegado numa farra 
e, certo dia, foi detido por uma blitz no carro 
oficial do governador, com duas mulheres que 
conheceu numa boate. Deu a carteirada, gritan-
do de dentro do automóvel: “Sou o governador, 

não quero ninguém aqui!”. Parsifal foi informa-
do do incidente e cobrou explicações. “Mas o 
que eu podia fazer, naquela situação?”, indagou o 
sobrinho. “Poderia se identificar como sendo o 
Menezes Pimentel, que é viúvo”. Naquela época 
em que Viagra era um sonho ainda distante, o 
senador Menezes Pimentel tinha 90 anos.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Sobrinho farrista

Incerteza e dados de
pesquisas confundem eleitor
O eleitor anda confuso. São mui-
tas incertezas e novidades como 
federações partidárias, que 
promovem casamentos inespe-
rados, como do MDB com União 
Brasil. E ainda tem o ex-corrup-
to Lula enrolando o conserva-
dor Geraldo Alckmin, prenden-
do-lhe o rabo, em um jogo de 
insinuações. Mas a maior confu-
são é nas pesquisas, que variam 
para além das margens de erro. 
Deixaram de ser técnica para vi-
rar crença. A vantagem de Lula 
para Bolsonaro, por exemplo 
vai de 8 a 17 pontos. 

putada Janaína Paschoal lembrou que um 
cidadão precisa “passar por vários filtros, 
para receber atendimento na Defensoria”.

Boa notícia
O Brasil tem atualmente o menor núme-

ro de casos ativos de covid-19 desde 22 de 
janeiro. Esta semana, esse número deve cair 
abaixo de 1,4 milhão pela primeira vez em 
mais de 40 dias.

Retratos
Na semana do Carnaval, o Paraná Pes-

quisas e o catarinense IPC registraram le-
vantamentos eleitorais nacionais no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE). Os resultados 
serão divulgados na próxima semana.

Entusiasmo
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

detalhou os planos do Brasil para ingressar 
na OCDE, durante palestras a investidores 
em sua visita a a Nova York e Miami. Es-
trangeiros (e brasileiros) saíram animados.

Alegação ordinária
Como no Auxílio Brasil, opositores e 

seus aliados na mídia criticam a redução de 

impostos, após a defenderem durante anos, 
por temerem que Jair Bolsonaro se benefi-
cie eleitoralmente. Querem impostos altos.

O ‘P’ da questão
O domínio da Petrobras ajuda a explicar a 

alta dos combustíveis no Brasil. Para o eco-
nomista Ricardo Caldas, ao diminuir atua-
ção fora da atividade central, a estatal traz 
“competitividade ao mercado nacional”.

Registro importante
Além de a economia brasileira ter recu-

perado em 2021 as perdas provocadas pela 
pandemia em 2020, o IBGE destacou cres-
cimento na indústria da construção de 9,7% 
após uma queda de 6,3%.

Reponsabilidade municipal
Cerca de 95% de todas as vacinas aplica-

das no Brasil desde o início da pandemia 
foram por profissionais de saúde que traba-
lham em um dos 25,3 mil estabelecimentos 
da rede municipal de Saúde.

Pensando bem...
...no Congresso Nacional, o ano final-

mente pode começar.

Os agentes interessa-
dos tentam viabilizar 
a operação ainda no 
1º semestre, antes da 
campanha eleitoral

O Itamaraty tem incluído posicionamentos dessa natureza em manifestações oficiais na ONU

Declarações simpáticas 
a Vladimir Putin por parte 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e pressões do agronegó-
cio têm sido determinantes 
para que o Itamaraty inclua 
em suas manifestações ofi-
ciais na ONU sobre o confli-
to acenos à Rússia, conforme 
informaram integrantes do 
governo.

Nos últimos dias, a ges-
tão federal endossou resolu-
ções no sistema das Nações 
Unidas que condenam a 
invasão do território ucra-
niano por forças russas, mas 
o Ministério das Relações 
Exteriores tem colocado em 
declarações sinalizações que 
contemplam argumentos 
defendidos pelo governo de 
Putin, num movimento que 
preocupa diplomatas ameri-
canos e aliados. Interlocuto-
res dizem que as posições do 
Itamaraty têm sido definidas 
no mais alto nível e passado 
pelo crivo do Planalto. Em 
alguns casos, o ministro da 
Defesa, Braga Netto, tam-
bém é chamado a opinar.

O receio de governos con-
trários a Putin é o de que as 
referências pró-Moscou se-
jam um prenúncio de uma 
mudança nos votos do Bra-
sil, atualmente membro do 
Conselho de Segurança da 
ONU. Interlocutores no go-
verno Bolsonaro ouvidos, 
porém, disseram que até o 
momento não está no radar 
uma alteração de rota.

Negociadores estrangei-
ros, ao mencionarem essa 
preocupação a autoridades 
brasileiras, recebem como 
resposta que o país é con-
tra a violação das fronteiras 
ucranianas – mas que isso 
não o obriga a endossar in-
tegralmente a linha de ação 
das potências ocidentais e 

que a postura do Itamaraty 
tem sido coerente.

Atualmente, os mem-
bros do conselho negociam 
uma resolução sobre direito 
humanitário na guerra, e a 
chancelaria brasileira tra-
balha para emplacar uma 
linguagem que não seja con-
denatória ao Kremlin e que 
inste as partes a garantir a 
proteção de civis. Após uma 
fala há pouco mais de uma 
semana com termos severos 
contra Moscou, as manifes-
tações brasileiras na ONU 
têm seguido a linha de evi-
tar expressões consideradas 
excessivamente agressivas 
contra os russos e, principal-
mente, contra Putin.

Posições
Em 25 de fevereiro, um 

dia depois do início da guer-
ra, o embaixador do Brasil 
nas Nações Unidas, Ronaldo 
Costa Filho, disse que “um 
limite foi ultrapassado”. “As 
preocupações de segurança 
manifestadas nos últimos 

anos pela Federação da Rús-
sia, particularmente no que 
diz respeito ao equilíbrio 
estratégico na Europa, não 
conferem ao país o direito de 
ameaçar a integridade terri-
torial e a soberania de outro 
estado”, disse o diplomata 
brasileiro na ocasião, num 
tom duro que não se repeti-
ria no futuro.

Naquela sessão, o Brasil 
apoiou uma resolução que 
criticou fortemente a agres-
são militar promovida pelo 
Kremlin. O texto foi bar-
rado pela missão russa na 
ONU, já que o país, detentor 
de cadeira permanente no 
Conselho de Segurança, tem 
poder de veto. Poucos dias 
depois, a delegação do Brasil 
em Nova York votou a favor 
de um projeto que convocou 
um debate de emergência 
sobre a crise ucraniana na 
Assembleia-Geral da ONU – 
em mais um gesto que con-
trariou os interesses russos.

Mas, em sua fala, Costa 
Filho criticou os pilares da 

estratégia do Ocidente para 
responder ao ataque: o forne-
cimento de armas à Ucrânia 
e a aplicação de sanções eco-
nômicas. “O fornecimento de 
armas, o recurso de ataques 
cibernéticos e a aplicação de 
sanções seletivas, que podem 
afetar setores como os de fer-
tilizantes e trigo, com grande 
risco de fome, implicam no 
risco de agravar e prolongar 
o conflito”.

Assim, o embaixador bra-
sileiro contemplou em seu 
pronunciamento temas que 
passaram a ser uma constan-
te nas posições adotadas pelo 
governo brasileiro, que tem 
a ministra Tereza Cristina à 
frente da pasta da Agricultu-
ra: o medo de que as sanções 
tomadas contra Moscou pre-
judiquem o fornecimento ao 
Brasil de fertilizantes, essen-
cial para o agronegócio. Em 
2021, a Rússia, principal ex-
portador do produto ao país, 
respondeu por 22% do total 
desses insumos comprados 
pelo mercado brasileiro.

Processo de privatizar 
a Eletrobras terá que 
correr contra o tempo

O processo de privatiza-
ção da Eletrobras, para que 
consiga vingar, deve ser 
efetivado até o fim do pri-
meiro semestre, antes de a 
campanha eleitoral entrar 
na fase decisiva e afastar 
investidores. Com isso, o 
cenário é de pressa, entre 
os agentes interessados, 
para viabilizar o que seria 
uma das maiores opera-
ções em Bolsa na história 
das empresas brasileiras, 
em cerca de R$ 25 bilhões, 
conforme as 
estimativas.

A oferta 
busca diluir a 
participação 
da União, que 
precisa cair de 
72% para 45%, 
arrecadar recur-
sos para pagar 
outorga ao 
Estado e trans-
formar a empresa numa 
corporação. Nenhum 
acionista poderá ter mais 
de 10% do total das ações. 
No entanto, a operação 
também é vista como uma 
rentável oportunidade de 
investimento, segundo 
consultores financeiros: 
relatório do banco UBS, 
por exemplo, estima que o 
preço da ação, hoje na casa 
de R$ 35, pode dobrar em 
um ano, indo a R$ 70, com 
ganhos de eficiência numa 
gestão privada.

Estão previstas ofertas 
prioritárias para já acionis-
tas, empregados e aposen-
tados. Haverá espaço para 
operadores institucionais 
e pequenos investidores. 
Como ocorreu em outras 
privatizações, será possível 
usar metade dos recursos 
depositados no Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), via fundos, 
para participar da oferta.

Analistas de merca-
do que acompanham o 

processo oscilam entre 
a euforia e a descrença 
pelo tamanho da oferta 
e o prazo diminuto para 
a sua conclusão. A ma-
ratona burocrática não 
é fácil, avalia Marcos de 
Vasconcellos, assessor 
de investimentos. “Pelo 
porte da operação e pela 
dimensão e características 
da Eletrobras, uma estatal 
de abrangência nacional, 
é muito difícil que possa 
ser concluída num pe-

ríodo tão curto, em ano 
eleitoral”, diz Vasconcellos. 
Ele lembra que bastaria 
um grupo de funcionários 
descontentes engavetar um 
ou dois documentos vitais 
para retardar o trâmite e 
inviabilizar a privatização 
neste ano.

No final de fevereiro, 
os acionistas aprovaram a 
operação numa assembleia 
extraordinária, etapa vital 
para dar continuidade ao 
processo, alimentando o 
otimismo de quem está de 
olho nas ações. O momen-
to considerado mais sen-
sível é a próxima reunião 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU), que deve 
ocorrer entre o final de 
março e o início de abril. 
O rito permite que se peça 
vista do processo, ao me-
nos duas vezes, o que, no 
limite, poderia estender os 
trabalhos no órgão por 60 
dias – o que inviabilizaria 
a oferta no prazo desejado 
pelo governo e acionistas.

Planalto efetiva acenos à 
Rússia em pronunciamentos
O governo federal vem adotando postura pouco dura com Putin, em meio 
a preocupações sobre o fornecimento de fertilizantes ao agro brasileiro
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Voluntários. O governo da Ucrânia colocou no ar um website (fightforua.org) para recrutar estran-
geiros para o que chamou de Legião Estrangeira. A iniciativa vem na esteira de repetidos pedidos 
do presidente Volodimir Zelenski para que pessoas de fora se juntem à luta contra a Rússia.INTERNACIONAL

Apesar da pressão dos opositores, pesquisas vêm apontando um crescimento da aprovação de Vladimir Putin na Rússia

Bombardeios voltam 
a interromper saída 
de civis da Ucrânia

Novos ataques interrompe-
ram pelo segundo dia seguido 
a retirada de civis de Mariupol 
neste domingo (6). O Batalhão 
de Azov, da Guarda Nacional 
ucraniana, anunciou que 
novos bombardeios foram 
realizados pelos russos. Os 
separatistas, por sua vez, acu-
saram as forças de Kiev de não 
respeitarem o cessar-fogo, de 
acordo com a agência Interfax.

A Cruz Vermelha con-
firmou que a operação foi 
suspensa. A retomada foi 
anunciada pela Câmara 
Municipal de Mariupol, com 
previsão de começar ao meio-
-dia no horário local (7h em 
Brasília), após um desrespeito 
ao cessar-fogo impedir a 
continuidade da evacuação no 
dia anterior. Além de Mariu-
pol, a evacuação também foi 
interrompida neste sábado em 
Volnovakha, segunda cidade 
ucraniana onde estava prevista 
ação similar e que também 

está cercada pelas tropas de 
Vladimir Putin.

Rússia e Ucrânia tro-
caram acusações sobre os 
ataques realizados no sábado. 
O Legislativo de Mariupol 
acusou as tropas russas de 
não respeitarem o prometi-
do e, depois, a prefeitura da 
cidade pediu aos moradores 
que retornassem aos abrigos 
“por razões de segurança”. 
“Apelamos à Rússia que acabe 
com o bombardeio e retome o 
cessar-fogo para que crianças, 
mulheres e idosos possam 
deixar os assentamentos”, disse 
Irina Vereshchuk, ministra 
para Territórios Ocupados, 
sobre a situação em Volno-
vakha. Moscou, por sua vez, 
disse que o acordo não foi 
cumprido pelos ucranianos. 
Em uma conversa com as 
funcionárias da Aeroflot 
neste sábado, Putin negou 
que forças do país tenham 
interrompido o cessar-fogo. 

Pelo menos 3.500 pessoas 
foram detidas na Rússia por 
protestar contra a guerra na 
Ucrânia, segundo informa-
ções do Ministério do Interior 
do país. De acordo com o ór-
gão, 1.700 detenções aconte-
ceram na capital, Moscou, 750 
em São Petersburgo e mais de 
1.000 em outras cidades. A 
pasta diz ainda que 5.200 ci-
dadãos compareceram aos 
atos.

Os números cresceram ao 
longo do dia no ritmo mais rá-
pido desde o início da guerra. 
A OVD-info, ONG que atua 
na área dos direitos humanos, 
divulgou que os protestos se 
espalharam por 49 cidades da 
Rússia. Até a publicação desta 
reportagem, foram contabili-
zados 10.948 presos ao longo 
dos 11 dias de conflito.

Os protestos na Rússia vêm 
acontecendo sob forte repres-
são da polícia. No sábado (5), 
o Ministério do Interior já 
havia avisado que manifes-
tações não autorizadas pelo 
governo seriam reprimidas e 
seus organizadores, detidos. 
Ativistas de oposição ao pre-
sidente Vladimir Putin têm 
divulgado nas redes sociais 
vídeos de diversas detenções 
em atos pelo país – em um 
deles, uma pessoa na cida-
de de Khabarovsk é filmada 
gritando “não à guerra” logo 
antes de dois policiais a dete-
rem. Na mesma cidade, outro 
vídeo mostra policiais usando 
um alto-falante para alertar 
um grupo de manifestantes: 
“Respeitáveis cidadãos, vo-
cês estão participando de um 
evento público não autoriza-
do. Ordenamos que vocês se 
dispersem”.

O jornal independente No-

vaia Gazeta divulgou neste 
domingo (6) um vídeo que 
mostra cinco policiais se-
gurando um jovem à força 
contra o chão, na cidade de 
São Petersburgo. Também há 
registros de um mural com a 
imagem de Putin que foi van-
dalizado. Atos também foram 
vistos em outros países, como 
Cazaquistão (antiga república 
soviética), Alemanha, Ingla-
terra e Espanha.

O presidente da Ucrâ-
nia, que recentemente dis-
cursou para milhares de 
manifestantes pró-Kiev na 
Geórgia em um protesto 
contra a guerra, também 
declarou apoio aos atos 
russos. “Para vocês, isso é 
uma luta não só pela paz na 
Ucrânia. É uma luta pelo 
seu país”, disse na televi-
são, falando em russo, não 
ucraniano, e portanto se di-
rigindo diretamente ao país 
vizinho. “Se vocês mantive-
rem silêncio agora, só a sua 
pobreza falará por vocês 

mais tarde. E a repressão 
vai responder”, completou.

Apoiadores
Mesmo diante de protestos, 

a guerra na Ucrânia parece 
ter aumentado ainda mais a 
popularidade do presidente 
Vladimir Putin, de acordo 
com institutos de pesquisa 
de Moscou. De acordo com o 
VTsIOM, a aprovação de Pu-
tin cresceu 6 pontos percen-
tuais desde a semana em que 
o conflito começou, chegando 
a 70%. Segundo o FOM, que 
faz pesquisas para o Kremlin, 
o crescimento foi de 7 pontos, 
alcançando 71%.

Ele também conta com o 
apoio da Igreja Ortodoxa Rus-
sa, que, por meio de uma por-
ta-voz, afirmou que os valores 
russos estão sendo colocados à 
prova pelo Ocidente, que por 
sua vez oferece apenas uma 
ilusão de liberdade. A agência 
de notícias russa RIA divul-
gou imagens de apoiadores 
do Kremlin caminhando por 

Moscou carregando as letras 
“Z” e “V”, símbolos que os tan-
ques russos usam na Ucrânia.

Medidas
Enquanto isso, a Rússia 

vem aprovando leis que cada 
vez mais cerceiam a liberdade 
de expressão, por exemplo a 
que prevê até 15 anos de pri-
são para quem divulgar notí-
cias “falsas” sobre as guerra – 
quem determina o que é falso 
é o próprio governo. A agên-
cia reguladora de comunica-
ções do país determinou que 
o conflito deveria ser chama-
do apenas de “operação mili-
tar especial”, e não por guerra 
e variantes como invasão ou 
agressão, o que tirou do ar a 
tradicional rádio Eco de Mos-
cou e a TV Chuva.

A Rússia também limitou o 
acesso a uma série de sites es-
trangeiros (o da própria OVD, 
inclusive), o que causou uma 
reação de veículos de notícias 
como BBC e Bloomberg, que 
deixaram de operar no país.

Presos em protestos contra a 
guerra ultrapassam os 10 mil
Manifestações em grandes cidades russas têm sido alvo de repressão dos 
policiais. Imagens das detenções vêm tomando as redes nos últimos dias
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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 CITAÇÃO (PRAZO DE 40 DIAS) - Processo nº: 0146102-92.2013.8.06.0001 - Classe: Usuca-
pião - Assunto: Usucapião Extraordinária - Requerente: ADEFABIO DAYSON ANDRADE GOMES e outros 
- Requerido: LUIZ ARNALDO ALBUQUERQUE - Valor da Causa: R$ 400.000,00. A Dra. Danielle Estevam 
Albuquerque, Juíza de Direito titular da 11ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, 
por nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por parte de ADEFABIO DAYSON ANDRADE GOMES, brasileiro, casado, empresário, RG nº 
2000002093708 SSP-CE, CPF nº 972.613.433-15, residente e domiciliado na Travessa Artur Bernardes, 
nº 2770, Alagadiço Novo, Fortaleza-CE, foi proposta uma Ação de Usucapião Extraordinária, em face 
de LUIZ ARNALDO ALBUQUERQUE, brasileiro, divorciado, com último endereço conhecido como sendo 
Rogaciano Leite, nº 1990, Salinas, CEP 60810-786, Fortaleza-CE. Por isso foi expedido o presente EDI-
TAL, com o objetivo de que lhes seja declarado o domínio do seguinte imóvel, para posterior transcrição 
em seus nomes no registro de imóvel competente: "MEMORIA DESCRITIVO – Assunto: Para fins de 
usucapião nos autos do processo de nº 0146102-92.2013.8.06.000. Endereço: Av. Rogaciano Leite, nº 
1990 Bairro: Salinas. Cidade: Fortaleza-CE. Proprietário: Adefabio Deyson Andrade Gomes. SITUAÇÃO 
INICIAL – Um terreno de de forma regular situado nesta capital, no lugar denominado Sítio São Luiz, lado 
par, constituído pelo lote 13 da quadra 15, medindo 17m de frente por 33m de fundos, frente para Av. 
Rogaciano Leite, perfazendo esquina com a Rua Luciano do Vale, ao nascente (frente) para Av. Rogaciano 
Leite, do poente (fundos) com o lote 01 de propriedade de Oziel Maciel Barreira, que dá frente para a 
Rua Ministro Petrônio Portela, ao norte (lado esquerdo) com o lote 14, de propriedade de Oziel Maciel 
Barreira que dá frente para Av. Rogaciano Leite, e ao sul (lado direito) esquina com a Rua Luciano do 
Vale." Aos eventuais interessados e seus cônjuges, os que casados forem, para, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, a contar do decurso do prazo da circulação deste edital, que é de 40 (quarenta) dias, 
contestarem a presente ação, sob pena de não o fazendo, serem presumidos aceitos pelos réus, como 
verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 344, do CPC). E em observância aos artigos 246, 
§ 3º e 259, I, do CPC, foi expedido o presente, que vai devidamente assinado. CUMPRA-SE. Fortaleza/
CE, em 01 de fevereiro de 2022. Danielle Estevam Albuquerque - Juíza de Direito.

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama. Resultado da Habilitação – A Comissão 
de Licitação torna público para conhecimento resultado de habilitação da Tomada de Preços 
n.º 2022012001-SEIN, Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS 
NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE. Após analises a comissão chegou-se ao 
seguinte resultados. Empresas Habilitadas: 01 - Sertão Construções Serviços e Locações; 
02 - Medeiros Construções e Serviços; 03- G7 Construções E Serviços Eireli; 04- S & T 
Construções e Locações de mão de Obra Eireli; 05 - Limpax Construções e Serviços Ltda; 
06 – VAP Construções Ltda; 07-A.I.L Construtora Ltda; 08 - L S Serviços de Construções 
Eireli; 09- M. Joseneide Lima Melo Eireli; 10-Construtora Neves Nogueira Ltda; 11-WU 
Construções e Serviços Eireli; 12 - WM Construções Ltda; 13-RPS Construções de Edifícios 
e Projetos Eireli; 14- Clezinaldo S de Almeida Construções; 15-Lopes Calisto e Calisto Ltda; 
16- CMN Construções Locações e Eventos Eireli; 17- C.R.P Costa Construções e Prestadora 
de Serviços Eireli; 18- Rafael Peixoto Amorim Serviços. Empresa Inabilitada: 19 - Real 
Serviços Eireli; 20- Momentum Construtora Limitada; 21- R M Clemente Candido; 
22-Zenedine Zidane Sampaio Cavalcante Construções; 23-José Urias Filho-ME; 24- R P 
Oliveira Engenharia LTDA. cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 em seu art. 109, I, “a”, fica 
aberto o prazo recursal. Maiores informações tel. 88 3576-1305, email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 02 de Março de 2022 - Francisco 
Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação -  O 
município de Uruoca-CE, através da CPL, torna público a Tomada de Preço n°. 00517122021. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, PARA A 
OPERACIONALIZAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL E REALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS. Abertura 
dia 22 de março de 2022 as 08H00MIN, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Uruoca, situada no edifício José Alexandro Silva dos Santos, Anexo I, localizada na Rua 
Pessoa Anta, 410, Centro. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA 
ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

Empório Engenharia & Serviços LTDA Torna público que requereu à Superintendên-
cia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Licença Ambiental por Adesão e Compro-
misso (LAC) para Coleta e Transporte de Efluentes Líquidos, localizado Rua Apolônio de 
Barros, 369, Centro, São Benedito-Ce, CEP- 62.370-000. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

MARÉ AQUICULTURA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Torna público que Recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Licença de 
Instalação e Operação – LIO 7/2022 para o empreendimento de Carcinicultura localizado no Setor 
NH3, Lote 457, Quadra A do Perímetro Irrigado Limoeiro do Norte, Zona Rural do município de Li-
moeiro do Norte. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da SEMACE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - ADENDO de Chamada Pública Nº 
001.12/2022. Objeto: Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios de agricultores 
familiares, para doação aos serviços e programas executados pela Secretaria de Assistência 
Social, Direitos Humanos e Habitação; equipamento público de Segurança Alimentar e 
Nutricional e entidades socioassistenciais definidas pela instância de Controle Social, 
atendidas pelo Programa Alimenta Brasil – modalidade compra para Doação Simultânea 
Municipal. O Município de Itapipoca, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos 
Humanos e Habitação, torna público o ADENDO da chamada pública acima mencionada, alterando 
as cláusulas:  4. Prazo para apresentação de propostas; 9. Cronograma de Atividades. O referido 
ADENDO poderá ser adquirido pelo sítio https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, www.itapipoca.ce.gov.br. 
Itapipoca-CE, 04 de Março  de 2022. Milena Elaine Campos - Ordenadora de Despesas da Secretaria 
de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Concorrência 
Pública n° 22.06.01/CP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados 
que, no dia 06 de abril de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Concorrência 
Pública n° 22.06.01/CP, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para Requalificação de 
Diversos Prédios Escolares e da Creche do Sororo, através da Secretaria de Educação Básica 
deste Município. O Edital completo poderá ser consultado pelo sítio  https://licitacoes.tce.ce.gov.
br. Itapipoca/CE, 04 de março de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa - Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Educação Básica.  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 
22.23.02/PE. Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Material Betuminoso para 
Usinagem, com o Objetivo de Pavimentar diversas Ruas da Sede e Distritos como também 
diversas Estradas do Município de Itapipoca-CE. A Secretaria de Infraestrutura torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, na 
data e horário a seguir informados:  Prazo para entrega das propostas e documentos de habilitação: 
até o dia 17 de março de 2022, às 9h00min; Abertura das propostas: dia 17 de março de 2022, às 
9h30min; Sessão de disputa de preços: dia 17 de março de 2022, às 10h00min. Todos os horários 
referem-se ao horário de Brasília/DF. O Edital poderá ser retirado nos sítio: www.tce.ce.gov.br; www.
licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 04 de março de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima, Ordenador de 
Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Icapuí - Aviso de Licitação. A Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Icapuí torna público que se 
encontra à disposição dos interessados o Edital da Tomada de Preços Nº 001/2022 referente à 
cessão de direito de uso de sistema informatizado, incluindo mão de obra e equipamentos para 
a Câmara Municipal de Icapuí, com data de abertura marcada para o dia 23/03/2022, às 
09hs00min. Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se à 
Câmara Municipal de Icapuí, sito a Rua Joca Galdino, 125, Centro, Icapuí - Ceará, no horário de 
07hs30min as 13hs30min. Icapuí - Ceará, 04 de março de 2022. Gilvanda de Freitas Braga 
Queiroz - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Itaitinga – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais 
interessados, que do dia 08 de março de 2022 a de 17 de março de 2022 até às 08h (horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 
1301.01.03/2022PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos, para atender as necessidades das UBS, 
HMECA junto a Secretaria de Saúde do Município de Itaitinga, no endereço eletrônico 
“Provedor do Sistema: Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMNET, no endereço 
www.bbmnetlicitacoes.com.br”. A abertura das propostas acontecerá no dia 17 de março de 
2022, às 09h (horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 
10h do dia 17 de março de 2022 (horário de Brasília). Quaisquer informações serão prestadas 
pela Pregoeira, durante o expediente normal (08h às 12h), e poderão ser solicitadas através do 
telefone (85) 3377-1361. Itaitinga/CE, 04 de março de 2022. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga. O Presidente da Comissão de Licitação CPL 
da Prefeitura de Itaitinga, Estado do Ceará, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso V, da 
Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações que a Comissão concluiu o 
julgamento da Proposta de Preços Tomada de Preços Nº 2022.12.001-TP, cujo objeto é a 
contratação de empresa para obra de construção de Creche Proinfância – tipo 2 no Município de 
Itaitinga/CE, conforme segue: A empresa: P(3) BWS Construções LTDA, apresentou um valor 
global de R$ 1.704.317,20 (hum milhão setecentos e quatro mil, trezentos e dezessete reais e vinte 
centavos), constatou-se que a planilha de preços apresentada está em conformidade com o edital, 
portanto sendo consideradas classificada. Em seguida, os preços foram lidos para a confecção do 
mapa comparativo de preços e conforme apurado, foi declarada vencedora desta licitação a 
licitante P(3) BWS Construções LTDA, apresentou um valor global de R$ 1.704.317,20 (hum 
milhão setecentos e quatro mil, trezentos e dezessete reais e vinte centavos). Assim, após a 
publicação, fica aberto o prazo recursal para apresentação das possíveis razões e contrarrazões, 
conforme art. 109 da Lei nº 8.666/93, estando os autos à disposição dos interessados para vistas. 
Itaitinga - Ceará, em 04 de março de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro – Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Errata a Ata Interna de Análise e 
Julgamento da Habilitação das Propostas de Preços/Projetos de Venda da Chamada 
Pública Nº 2022.12.002 CP. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e 
do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais 
anexos. Onde se lê: P(4) Francisco Romulo Lima de Araujo; P(13) Maria Lucia Pereira do 
Nascimento; P(14) Maria Alves Machado; P(16) Antonia Alves Xavier e P(17) Maria Jose 
Ridrigues Serpa. Leia – se: P(4) Francisco Remulo Lima de Araujo; P(13) Marlucia Pereira do 
Nascimento; P(14) Maria Alves Amancio; P(16) Antonia Duarte  Xavier e P(17) Maria Jose 
Rodrigues Serpa.  Assim, após a publicação, fica aberto o prazo recursal para apresentação das 
possíveis razões e contrarrazões, conforme art. 109 da Lei Nº 8.666/93, estando os autos à 
disposição dos interessados para vistas. Itaitinga-CE, 03 de março de 2022. Francisco 
Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão de Licitação – CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público o Resultado da fase de Abertura e Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de 
Preços Nº 08.001/2022, cujo objeto é a execução de serviços para reforma das Unidades de 
Atenção Primária à Saúde - UAP'S na Sede e Zona Rural, para atender a Secretaria de Saúde do 
Município de Novo Oriente - Ceará, tendo como Vencedora a Empresa: A B Engenharia LTDA, 
com valor de R$ 1.439.886,35 (hum milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta 
e seis reais e trinta e cinco centavos). O Presidente da CPL abrirá prazo para a interposição de 
recurso administrativo contra as decisões tomadas nesta fase, conforme previsto no artigo 109, 
inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/93. Novo Oriente, 03 de março de 2022.

Estado do Ceará - Município de Novo Oriente – Aviso de Julgamento de Habilitação – 
Concorrência Pública Nº 05.001/2022. O Presidente da CPL de Novo Oriente, torna público 
para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento dos documentos de habilitação 
apresentados para a licitação acima referida, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços de modernização do sistema de iluminação pública (IP) do Município de 
Novo Oriente - Ceará. Licitantes Habilitadas por cumprirem todos os itens de habilitação do edital: 
02. Savires Iluminação e Construções EIRELI, 04. CONJASF – Construtora de Açudagem LTDA, 
05. Provale Energia EIRELI, ,06. Duvale Projetos e Construções EIRELI, e 08. Sigma Engenharia 
Indústria e Comercio LTDA. Licitantes Inabilitadas: por descumprirem os respectivos itens do 
edital: 01. Energy Servicos EIRELI -EPP, item 7.4.2 (1e2). 03.MS Engenharia, Projetos e 
Consultoria EIRELI, item 7.3.5. 07.R M Barros Serviços, itens 7.4.2 (1e2), 7.4.3 (1e2), e 7.3.5. 
Ficando disponíveis vistas ao processo e aberto o prazo para a interposição de recursos referente 
à decisão de julgamento dos documentos de habilitação no dia útil seguinte ao que se der a 
mencionada publicação. Novo Oriente/CE, 07/03/2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato do Termo Aditivo. A Secretaria 
Municipal de Educacao, Esporte e Juventude do Município de Orós, torna público o Extrato do 
Terceiro Aditivo ao Contrato nº 2021.03.09.03-01, decorrente do processo licitatório na 
modalidade Tomada de Preço Nº 2021.03.09.03, cujo objeto é a reformas das Escolas: E.E.F 
Roberto Rolim, E E.E.F Maria Evangelista Correia, Sede do Município de Orós/CE, junto a 
Secretaria de Educação, Esporte e Juventude, conforme anexo I, parte integrante deste 
processo. Contratante: Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Juventude. Contratado(a): 
R M Clemente Candido - ME (JG Construtora)- CNPJ sob o nº 35.214.818/0001-91. Valor - Valor 
Global de R$ 1.051.402,68 (hum milhão e cinquenta e um mil, quatrocentos e dois reais e 
sessenta e oito centavos) que passará para um valor de R$ 1.552.144,72 (hum milhão 
quinhentos e cinquenta e dois mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) tendo 
um acréscimo no valor de R$ 500.742,04 (quinhentos mil setecentos e quarenta e dois reais e 
quatro centavos), perfazendo um percentual de aproximadamente 47,63%. Assina pelo(a) 
Contratado (a): Gerson Clemente Filho - Procurador. Assina pela Contratante: José Adailson 
Barbosa de Oliveira. Orós/CE, 04 de março de 2022. José Adailson Barbosa de Oliveira - 
Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Intenção de 
Revogação. A Prefeitura de Uruburetama através da Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Trabalho e Empreendedorismo, comunica a intenção em Revogação do Processo Administrativo 
na modalidade de Pregão Eletrônico nº 002/2022.02. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios 
destinados aos programas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e 
Empreendedorismo do Município de Uruburetama. Motivo: Razões de interesse público, art. 49 
da Lei nº 8.666/93. Fica estabelecido que após a publicação deste fica assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, conforme Art. 109, inciso I, alínea "c" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para 
as devidas manifestações. Lucélia Cassia R. Viana - Ordenadora de Despesas da Sec. de 
Desenv. Social, Trab. e Empreendedorismo. Uruburetama/CE, 04 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Intenção de 
Revogação. A Prefeitura de Uruburetama, comunica a intenção em Revogação do Processo 
Administrativo na Modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2021.02. Objeto: Aquisição de água 
mineral destinada as diversas Secretarias Municipais de Uruburetama. Motivo: Razões de 
interesse público, art. 49 da Lei nº 8.666/93. Fica estabelecido que após a publicação deste fica 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Art. 109, inciso I, alínea "c" da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, para as devidas manifestações. Gestores Municipais. 
Uruburetama/CE, 04 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Recurso de Licitação - 
Tomada de Preços Nº 0601.01/2022 - Processo nº. 0601.01/2022 - Modalidade: Tomada 
de Preços. Objeto: pavimentação asfáltica (CBUQ) do Sítio Santa Barbara do Município de 
Alcântaras-CE, de acordo com o Plano de Trabalho n° 1070784-24, através de recurso de 
emenda especial do Ministério do Desenvolvimento Regional. Tipo: Menor Preço. Regime: 
Empreitada por Preço Global. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação (CPL), torna público aos interessados, que em virtude da 
interposição de recurso pela empresa licitante Constram- Construções e Aluguel de Maquinas 
LTDA e Copa Engenharia LTDA contra a decisão da Comissão na fase de julgamento das 
propostas de preços, no certame supracitado, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação das contrarrazões na forma da legislação vigente. O procedimento licitatório 
encontra-se à disposição dos licitantes, na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal, situado à Rua Antunino Cunha, s/n, Centro, Alcântaras-CE, no período de 09:00 às 
12:00 e 14:00 às 16:00 horas. Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas pelo telefone (88) 
3640-1033. Alcântaras – CE, 07 de Março de 2022. Charllys Alcântara Soares - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Licitação - Processo: 
Pregão Eletrônico N° 0703.01/22- PE. Objeto: contratação de empresa para implementação 
e desenvolvimento do projeto Alcântaras Esporte e Ação no Município de Alcântaras/CE", de 
acordo com o Plano de Trabalho Nº 913600/2021, através de recurso de emenda especial do 
Ministério da Cidadania, conforme projeto básico. Do Tipo: Menor Preço. Da Forma de 
Fornecimento: Parcelado. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Alcântaras-CE, toma público 
para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 07 de Março de 2022 a 18 
de Março de 2022 até às 08h00min (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de 
Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 18 de Março de 2022, 
às 08h00min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir 
das 10h00min do dia 18 de Março de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-
se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Rua 
Antonino Cunha, s/n, Centro - Alcântaras - CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, 
assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Maiores 
informações pelo telefone: (88) 3640-1033. Alcântaras/Ce, 07 de março de 2022. Charllys 
Alcântara Soares - Pregoeiro Municipal.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico 
n° 2022.03.04.1. Realizará licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, 
cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de 
distribuição de merenda escolar da Rede Pública de Educação do Município de Barro/CE. 
Abertura: 18 de Março de 2022, às 09:00 horas. Início de acolhimento das propostas comerciais 
ocorrerá a partir do dia 08 de Março de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de 
editais no endereço eletrônico: www.bllcompras.com, ou pelo telefone (88) 3554-1612. 
Barro/CE, 04 de Março de 2022. Heitor Fernandes Felix – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento. O Município de 
Barro/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento final do 
Pregão Eletrônico nº 2022.02.15.1, Sendo o seguinte: Empresas Vencedoras - Cearense 
Comércio de Produtos Hospitalares EIRELI-EPP vencedor junto aos lotes 1, 2, 3, 4 e 6 e Local 
Farma LTDA vencedora junto ao lote 5 por apresentarem melhores preços na fase de disputa, 
estando os em conformidade com os praticados no mercado, sendo ainda, declaradas 
habilitadas por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores 
informações na sede da Prefeitura, sito na Rua José Leite Cabral, n° 246, Centro ou ainda 
através da plataforma eletrônica: bllcompras.com.br. Barro/CE, 04 de Março de 2022. Heitor 
Fernandes Felix - Pregoeiro Oficial.



ERRATA
No Edital da FETICOMCE, publicado dia 09.02.2022,  no 
Jornal O ESTADO página 10, onde se lê exercício de 2020 
leia-se exercício de 2021 e onde se lê exercício de 2022 leia-
se exercício de 2023.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. CARTÓRIO MOZART SALES OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DA 
COMARCA DE CRUZ - CEARÁ. Rua Sete de Setembro, no 337, Centro - Fone/Fax: (88) 3660-1374. Bel MOZART CÉSAR SALES 
FILHO  – OFICIAL TITULAR. EDITAL DE CONDOMÍNIO DE LOTES FECHADO. O Bel. MOZART CÉSAR SALES FILHO, Titular do 
Ofício de Notas e Registros Públicos da Comarca de Cruz-CE, faz saber a quem possa interessar, para todos os fins de direito, que 
a Empresa FLOW CITY SPE 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF 
sob o no no 36.244.270/0001-95, com sede na Rua do Rocio, no 350, Conjunto 52, Sala 01, Vila Olímpia, no município de São 
Paulo-SP, depositou neste Oficio de Notas e Registros Públicos da Comarca de Cruz-CE, situado à Rua 07 de Setembro, 337, Centro, 
município de Cruz-Ceará, a documentação necessária, com aprovação da Prefeitura Municipal de Cruz, em conformidade com 
projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Cruz/Ceará, conforme Decreto no 2021.12.10/001, datado de 10/12/2021, da lavra 
do Prefeito Municipal de Cruz, JOAO MUNIZ SOBRINHO, publicado por afixação nos locais de amplo acesso público da Prefeitura e 
Câmara Municipal de Cruz, no dia 10/02/2022, conforme Lei Municipal no 439/2013, com Alvará de Licença para Execução de Obras 
no 16/2022, expedido pela Prefeitura Municipal de Cruz (Proc. no 2022000030), em 16/02/2022, válido até 14/02/2024 (Código 
validação: 0113E1135X1710001706) e, requereu o registro da INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA sobre o imóvel objeto da Matrícula 
1117 desta Serventia Imobiliária, visando à implantação de um condomínio de lotes, na forma do Art. 1358-A do código Civil, com 
fins residenciais, que terá a denominação CONDOMÍNIO 
VILA CARNAÚBA. A documentação encontra-se à 
disposição dos interessados na sede deste Cartório, no 
endereço acima. Imóvel a ser objeto da 
incorporação, sob o regime de condomínio de lotes 
fechados: O Projeto de Condominio de Lotes supracitado 
refere-se ao imóvel urbano, de propriedade da empresa 
requerente, acima qualificada, objeto da Matrícula 1117, 
desta Serventia Imobiliária, situado na localidade de 
Formosa, município de Cruz/Ceará, possuindo área total 
de 463.475,28m2 ou 46,3475 hectares, apresentando 
área loteada de 207.110,47m2, dividida em 08 (oito) 
quadras com 225 (duzentos e vinte e cinco) lotes, área 
de vegetação permanente de 74.657,13m2, área verde 
de 50.882,96m2, área comuns 37.080,03m2, espelhos 
d’águas de 49.097,04 më e sistema viário de 
51.487,47m2. Tudo conforme croqui anexo. Cruz, 01 de 
março de 2022. Em testemunho da verdade. Mozart 
César Sales Filho – Titular 

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.° 2002, do 
EDIFÍCIO PRANAYAMA, na Rua Silva Jatahy, n.° 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 às 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
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O Governo prepara uma mudança no Fundo Garantidor 
de Habitação Popular para ampliar o acesso de famílias de 
baixa renda a linhas de crédito mais baratas para aquisi-
ção da casa própria. Além de uma simplificação de regras, 
o fundo também deve receber um aporte de recursos do 
FGTS para ter maior poder de fogo na concessão das ga-
rantias. O valor ainda está em discussão dentro do Gover-
no. A proposta deve integrar o cardápio de medidas positi-
vas que está sendo preparado pelo Ministério da Economia 
para lançamento nesta semana. A expectativa do time do 
ministro Paulo Guedes é anunciar uma ação por dia.

A sequência de eventos é planejada no momento em 
que Bolsonaro se mantém na segunda colocação nas pes-
quisas de intenção de voto para as eleições de 2022, atrás 
de Lula. O FGHab foi criado em 2009, pela mesma lei que 
lançou o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida 
– rebatizado de Casa Verde e Amarela pela atual adminis-
tração. O fundo garante as operações de financiamento 
contratadas por mutuários com renda familiar de até R$ 5 
mil mensais. As coberturas atuais incluem a quitação do 
saldo devedor em caso de morte ou invalidez permanen-
te e despesas de recuperação em caso de danos físicos ao 
imóvel. O fundo também paga as prestações do imóvel 
em caso de desemprego ou perda de renda, mas apenas de 
forma temporária: o beneficiário precisa ressarcir o fundo 
no futuro, em valores corrigidos por juros.

Governo estuda fundo para moradia

Positivo. O consumo das famílias cresceu 3,6% em 2021, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). O aumento ocorre após queda de 5,4% em 2020, quando a chegada da pande-
mia de covid-19 derrubou a economia nacional. O indicador ainda está 1,3% abaixo do nível pré-pandemia.

A partir de hoje, estudan-
tes inadimplentes junto ao 
governo em razão do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) já poderão renegociar 
suas dívidas. No total, devem 
solicitar 1 milhão de estudan-
tes, segundo dados do Minis-
tério da Educação. Esse seria 
o montante de estudantes 
que estariam com mais de 90 
dias de atraso no pagamento, 
o que representa 51,7% dos 
estudantes com financiamen-
to e soma R$ 9 bilhões em 
prestações não pagas.

Para aqueles estudantes 
que têm dívidas com 90 a 
360 dias de atraso, o des-
conto é de 12% no saldo 
devedor, além de isenção 
de juros e multas e par-
celamento em até 150 ve-
zes. Para inadimplência de 
mais de 360 dias, o descon-
to chega a 86,5% no saldo 
devedor. Caso o estudante 

seja inscrito no CadÚnico 
ou beneficiário do Auxílio 
Emergencial, o desconto 
será de 92%. O saldo dessa 
dívida poderá ser parcelado 
em até dez vezes.

Como negociar?
As negociações podem 

ser feitas tanto no Banco do 
Brasil quanto na Caixa Eco-
nômica Federal, agentes fi-
nanceiros do Fies e respon-
sáveis pela renegociação das 
dívidas. Para ter o nome re-
tirado dos cadastros restri-
tivos de crédito, os benefici-
ários deverão pagar o valor 
da entrada no ato da rene-
gociação, correspondente à 
primeira parcela. 

O valor mínimo da pres-
tação é R$ 200. A operação 
pode ser realizada integral-
mente nos canais de atendi-
mento disponibilizados pe-
los agentes financeiros.

Aproximadamente 800 
mil estudantes com contra-
to feito pela Caixa Econô-
mica estão inadimplentes. 
A dívida média é de R$ 35 
mil. Para esse público, a re-
negociação de seus contra-
tos pode ser feita por meio 
100% digital. O interessado 
deve consultar o site da Cai-
xa para verificar se pode ou 
não pedir a renegociação, 
de acordo com as regras es-
tabelecidas.

Após confirmar estar 
apto à renegociação, e si-
mular os dados financeiros, 
os interessados gerarão o 
boleto para pagamento da 
primeira parcela ou, caso 
optem pela quitação de uma 
só vez, da parcela única. Para 
mais informações, os estu-
dantes poderão acessar o en-
dereço www.caixa.gov.br/fies 
ou ligar no 0800 726 0101.

Já no Banco do Brasil, 

mais de 500 mil estudantes 
poderão renegociar par-
celas do Fies em atraso, de 
forma digital, via aplicativo 
do banco. Para aderir, basta 
acessar a opção Soluções de 
Dívidas e clicar em Rene-
gociação Fies. Por meio da 
solução, o estudante pode-
rá verificar se faz parte do 
público-alvo, as opções dis-
poníveis para liquidação ou 
parcelamento da dívida, os 
descontos concedidos, as-
sim como os valores da en-
trada e demais parcelas.

Além da possibilidade 
via aplicativo, a contratação 
também poderá ser reali-
zada em qualquer agência 
do BB, mediante as mesmas 
condições. Os clientes po-
dem obter mais informações 
pelo App BB, portal www.
bb.com.br, WhatsApp (61-
4004-0001) e Central de Aten-
dimento BB (0800-729-0001).

Dinheiro esquecido
O BC libera, hoje, a con-

sulta ao valor e aos pedidos 
de resgate de dinheiro es-
quecido nos bancos (cerca 
de R$ 8 bilhões), que serão 
devolvidos para a popula-
ção e empresas, sendo R$ 4 
bilhões, somente nesta pri-
meira fase, para nascidos 
em 1968 ou empresas 
criadas antes desse ano. 
Até então, o sistema do 
BC, chamado Valores 
a Receber (valoresare-
ceber.bcb.gov.br/), só 
informava se a pessoa teria 
ou não algo a ser retirado, 
mas não a quantia. 

Dinheiro esquecido II
Em 14 de março, será 

a vez dos nascidos entre 
1968 e 1983, ou empresas 
criadas neste período. A 
repescagem será no dia 19. 
Por fim, de 21 a 25 de mar-
ço será a vez dos nascidos 
após 1983, ou empresas 
criadas a partir de então, 
com repescagem em 26 de 
março. A conta deverá estar 
em nível prata ou ouro do 
Portal Gov.br. Quem per-
der a repescagem poderá 
pedir o resgate a partir de 
28 de março, independen-
temente do nascimento ou 
criação da empresa.

Renegociação
As pessoas físicas que 

têm dívidas em atraso com 
instituições financeiras 
poderão se beneficiar 
entre hoje e 31 de março 
do Mutirão Nacional de 
Negociação de Dívidas e 
Orientação Financeira. A 
iniciativa, promovida pela 
Febraban em parceria com 
o BC, Secretária Nacional 
do Consumidor (Senacon) 
e Procons de todo o País, 
permitirá que o devedor 
tenha a oportunidade de 
conhecer e quitar seus 
débitos em atraso, e acesse 
conteúdo exclusivo sobre 
educação financeira.

IR 2022
A Receita Federal estima 

que 31,7 milhões de bra-
sileiros terão que declarar 
o Imposto de Renda em 
2022. Desse total, cerca 
de 1,8 milhão (5,7%) deve 
ser declarante de primeira 
viagem, diz o órgão. O 
contribuinte obrigado a 
prestar contas deve cum-
prir o prazo, caso contrário 
pagará multa. A entrega 
da declaração começa às 
8 horas de hoje e vai até 
as 23h59 de 29 de abril. A 
multa mínima por atraso 
é de R$ 165,74, mas pode 
chegar a 20% do imposto 
devido no ano. 

ABCC quer atrair investidores internacionais  
Em visita ao Ceará, para participar do primeiro 
Encontro dos Produtores de Camarão do Ceará, 
Itamar Rocha, presidente da Associação Brasilei-
ra de Criadores de Camarão, afirmou que o Brasil 
tem potencial para vender mais camarão do que 
outros países. “Somente o Ceará é atualmente 
responsável por mais de 40% de toda a produção 
nacional. Nosso objetivo, para 2022, é atrair in-
vestimentos de grandes indústrias e investidores 
para mostrar que o nosso produto é atrativo, 
sustentável e de qualidade”, declarou. 

Economia brasileira apresenta crescimento de 4,6% em 2021
O Produto Interno Bru-

to (PIB) do país findou 2021 
com crescimento de 4,6%, 
totalizando R$ 8,7 trilhões. 
Esse avanço recuperou parte 
das perdas de 2020, quando a 
economia brasileira encolheu 
3,9% em razão da pandemia 
de covid-19. O PIB é a soma 
dos bens e serviços finais pro-
duzidos no país e está 0,5% 
acima do quarto trimestre de 
2019, período pré-pandemia 
de covid-19, mas continua 
2,8% abaixo do ponto mais 

alto da atividade econômica 
na série histórica, alcançado 
em 2014.

Os dados são do Sistema de 
Contas Nacionais Trimestrais, 
divulgados pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). O crescimento 
da economia foi puxado pelas 
altas nos serviços (4,7%) e na 
indústria (4,5%), que jun-
tos representam 90% do PIB 
do país. Em retração esteve 
a agropecuária, que recuou 
0,2% em 2021. De acordo com 

a coordenadora de Contas 
Nacionais do IBGE, Rebeca 
Palis, todas as atividades que 
compõem os serviços cresce-
ram em 2021.  “A atividade de 
informação e comunicação 
(12,3%) também avançou, 
puxada por internet e desen-
volvimento de sistemas. Essa 
atividade já vinha crescendo 
antes, mas com o isolamento 
social e todas as mudanças 
provocadas pela pandemia, 
esse processo se intensificou, 
fazendo a atividade crescer 

ainda mais”, disse. Além disso, 
outras atividades de serviços 
(7,6%) também tiveram alta 
no período, além do comércio 
(5,5%), atividades imobiliárias 
(2,2%), administração, defesa, 
saúde e educação públicas e se-
guridade sociais (1,5%) e ativi-
dades financeiras, de seguros e 
serviços relacionados (0,7%). A 
indústria foi o  destaque positi-
vo. Em recuou o país teve a 
eletricidade, gás, água, esgo-
to, gestão de resíduos, que ti-
veram retração de 0,1%.

Conflito, tombo milionário e gatilho no bolso  
Altamente depen-
dente do preço das 
commodities agríco-
las, em especial do 
trigo, a fabricante 
de massas secas e 
biscoitos M. Dias 
Branco, dona das 
marcas Adria, Pira-
quê e Vitarella, tem 

visto a cotação de suas ações despencar na B3 desde o 
início da guerra na Ucrânia e já perdeu R$ 681 milhões 
em valor de mercado em uma semana. No curto prazo, 
para os consumidores, isso sinaliza um gatilho nos 
preços de tudo o que leva trigo por aqui.

Estudantes inadimplentes junto ao 
Fies já podem renegociar dívidas
Para ter o nome retirado dos cadastros restritivos, os estudantes devem 
pagar o valor da entrada no ato da renegociação, no valor mínimo de R$ 200 

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato da Ata de Registro de Preços - contratante secretaria de 
saúde. Contratada: Oxiborges Comercio de Gases Industriais e Medicinais Eireli. Pelo valor de R$ 
194.100,00 (cento e noventa e quatro mil e cem reais. Objeto: Registro de preços visando aquisição 
futura de gás medicinal, válvula reguladora para cilindro e umidificador, conforme especificações 
em anexo. Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico Nº 2022.02.02.001-SESA. Vigência da Ata 
de Registro de Preços: 01 (Um) ano a Partir da data de sua Assinatura. Assina pela Contratante: 
Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina pela Contratada: Edivan 
Borges de Sousa. Data da Assinatura: 21/02/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 23/03/2022, às 09h, 
realizará licitação de Tomada de Preços Nº 2022.03.08.001–GM(Governo Municipal), cujo objeto: 
Contratação da prestação do serviço de manutenção e reparo de motor bombas, para atender 
as unidades administrativas da Prefeitura, conforme especificações constantes do anexo I, parte 
integrante deste processo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da 
data desta publicação, no horário de expediente ao público, das 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: 
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira.

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 2022.03.07.001-GM(Governo Municipal), cujo objeto: 
Registro de preços para futura aquisição de materiais e equipamentos, para manutenção do siste-
ma de abastecimento de água, destinado a atender as necessidades das unidades administrativas 
do Município, conforme especificações em anexo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no ende-
reço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h, 
ou pelo portal do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria de Saúde. 
Contratada: Oxiborges Comercio de Gases Industriais e Medicinais Eireli. Pelo valor de R$ 
194.100,00 (cento e noventa e quatro mil e cem reais. Objeto: Registro de preços visando 
aquisição futura de gás medicinal, válvula reguladora para cilindro e umidificador, conforme 
especificações em anexo. Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico Nº 2022.02.02.001-
SESA. Vigência do Contrato: da data de sua assinatura a 31/12/2022. Dotações Orçamentá-
rias: 17.17.10.302.1003.2.011. Elemento de Despesas: 33.90.30.00 Assina pela Contratante: 
Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da Secretaria. Assinam pelas Contratadas: 
Edivan Borges de Sousa. Data da Assinatura: 21/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Verúzia Jar-
dim de Queiroz, Secretária, torna público o extrato do contrato resultante do Pregão Eletrônico 
nº 00.009/2021-PE: nº 00.009/2021-01SME - Valor global: R$71.850,00 - Contratada: Andreza de 
A. Pinto Costa, através de sua representante legal, a Sra. Andreza de Alacoque Pinto Costa. Ob-
jeto: Contratação de serviços de buffet (refeição, lanche e coffe break). Prazo de vigência: até 
31/12/2022. Data da assinatura do contrato: 10/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 
10.005/2022-PE, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Contratação de serviços de internet via 
fibra óptica com equipamento em regime de comodato, destinado a manutenção de diversos esta-
belecimentos de saúde, de responsabilidade da Secretaria da Saúde. Datas e Horários: 1. Início de 
recebimento das propostas: 08h do dia 07/03/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: 08h do 
dia 17/03/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 17/03/2022; 
4. Início da sessão de disputa de preços: 09h do dia 17/03/2022. Maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá-CE, 
das 07:30h às 11:30h e no site: www.tce.ce.gov.br. José Ivan de Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Gabinete do Prefeito, Lorena Gonçalves 
Holanda Amorim, Chefe de Gabinete, torna público o extrato das Atas de Registro de Preços re-
sultantes do Pregão Eletrônico nº 00.001/2021-PERP: ATA Nº 00.001/2022-A SRP - Valor Global: 
R$ 400.000,00. Contratada: Carlos Henrique Brito Rolim, através de seu representante legal, o Sr. 
Carlos Henrique Brito Rolim. ATA Nº 00.001/2022-B SRP - Valor Global: R$ 814.000,00. Contra-
tada: F C Cunha Rufino - EPP, através de seu representante legal, o Sr. Francisco Carlos Cunho 
Rufino. ATA Nº 00.001/2022-C SRP - Valor Global: R$ 3.053.980,00. Contratada: R&R Serviços e 
Locações EIRELI - ME, através de seu representante legal, o Sr. Jaris da Silva Rodrigues. Unidade 
Administrativa: Gabinete do Prefeito. Objeto: Registro de preço para futura eventual contratação 
de serviços para realização de eventos para atender as necessidades das diversas secretarias 
do município. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Data das 
assinaturas das Atas: 24/02/2022.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Adiamento – O Presidente da Comissão de Licitações torna 
público que a licitação de Pregão Eletrônico nº 15.004/2022-PERP, do tipo menor preço por Lote, 
cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos e material 
médico hospitalar para atender as necessidades do Hospital Regional e UTI, junto a secretaria 
municipal de saúde, inicialmente com as datas a seguir: Início do recebimento das propostas: das 
11h do dia 18/02/2022; Fim do recebimento de propostas: ás 08h do dia 03/03/2022; Abertura e 
julgamento das propostas: das 08:01h ás 08:59h do dia 03/03/2022 e Início da sessão de disputa 
de preços: ás 09h do dia 03/03/2022 passarão para as seguintes datas: Início do recebimento 
das propostas: das 11h do dia 07/03/2022; Fim do recebimento de propostas: ás 08h do dia 
22/03/2022; Abertura e julgamento das propostas: das 08:01h ás 08:59h do dia 22/03/2022 e 
Início da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 22/03/2022 em virtude da necessidade de 
alterações no edital, conforme adendo, maiores informações na  sala da Comissão de Licitação, 
situada  na Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h 
no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

CNX - Construções e Incorporações EIRELI,  CNPJ: 28.545.607/0001-76. Torna Público que reque-
reu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a: Licença de Instalção 
–  LI para a construção do Cemitério Parque das Palmeiras Memorial, Localizado na cidade de QUI-
XERAMOBIM/CE, as margens da CE166, no Bairro Maravilha sentido Distrito de 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DO SEGUNDO 
ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO– PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIS-
TRO DE PREÇOS nº 0701.01/2022. SEGUNDO ADENDO AO EDITAL. A Prefeitura Municipal de 
SENADOR SÁ, por intermédio de seu pregoeiro, torna público o SEGUNDO ADENDO AO EDI-
TAL da PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 0701.01/2022, cujo objeto 
é REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE. Pelos termos do adendo que hora se 
publica, fica alterado os seguintes termos e itens do edital: 1) Fica alterado o Item 3.1 do Termo de 
Referência. Reabre-se o prazo inicialmente concedido, marcando a nova da data para o dia 18 de 
Março de 2022, ás 09:00 horas. Maiores informações poderão ser adquiridas junto a Comissão de 
Licitação do Município, ou através do portal de licitações do TCM –Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará no link: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. À comissão. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - AVISO DE LI-
CITAÇÃO. PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0703.01/22/PE. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
MOBILIARIO E ELETRO-ELETONICOS PARA O APARELHAMENTE DO BATALHÃO DE POLICIA-
MENTO DO RAIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFE-
RENCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Santana do Acaraú-CE, 
toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 07 de Março de 
2022 a 17 de Março de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas 
de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.li-
citacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 17 de Março de 2022, às 08h30min. 
(Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min 
do dia 17 de Março de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição 
dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. São João, 75 - Bairro 
Centro,Santana do Acaraú – CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal 
de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Municipal. 
Santana do Acaraú/CE, 07 de Março de 2022. À comissão de Pregão. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - N° 
2022022802-TP. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna público para conhecimento 
dos interessados que, no próximo dia 28 de março de 2022 às 09:00 hs, na Sede da Comissão, loca-
lizada 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 CONTRATA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBARA/CE, o qual encontram-se disponíveis 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. 04 
de março de 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - ADESÃO A 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20212326, ORIUNDA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
2021.04.29.001/SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0303.01/2022 - CARONA O Presiden-
te da CPL da Prefeitura Municipal de SANTANA DO ACARAÚ/CE, em cumprimento à ratificação 
procedida pelo Sr(a). Ordenador de Despesas da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Ur-
banos do Município de SANTANA DO ACARAÚ/CE, faz publicar o extrato resumido do processo 
administrativo 0303.01/2022 - CARONA, a seguir: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJE-
TOS, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
URBANISMO, BEM COMO NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, COM A 
REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES E ALIMENTAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES REFEREN-
TE A CONVÊNIOS SIMEC E SISMOB, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SOBRE DE-
MANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 20212326, ORIUNDA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.04.29.001/SRP 
DO MUNICÍPIO DE TRAIRI/CE FAVORECIDAS E VALORES GLOBAIS: DS SOLUÇÕES EM EN-
GENHARIA EIRELI; CNPJ N° 24.669.607/0001-27, Valor global R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil 
Reais). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas 
alterações, Decreto federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas alterações e legislação perti-
nente. Declaração emitida pelo Presidente da CPL e ratificada pelo Sr(a). Ordenador de Despesas 
da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos Do Município De Santana do Acaraú/CE., 
Sr(a). Pádua Erickson Medeiros Carneiro. Santana do Acaraú/CE, 07 de Março de 2022. DANIEL 
MÁRCIO CAMILO DO NASCIMENTO Presidente da CPL 

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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Vitória. . O Palmeiras derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (4), no Allianz 
Parque, em São Paulo, no jogo que abriu o Brasileiro Feminino. Com o resultado as palestrinas ficam 
na liderança da competição com 3 pontos. Já as vingadoras amargam a lanterna sem ponto algum.ESPORTES

FOTO  MAILSON SANTANA/ FLUMINENSE FC 

HOMEM SÉRIO Sua traje-
tória política tem sido marcada 
pela coragem de agir e pela 
dofica dos interesses coletivos 
e nunca por interesses parti-
culares. Desde sua infância no 
colégio São João que meu amigo 
Roberto Pessoa já mostrava sua 
liderança. Hoje comanda uma 
cidade forte com Maracanaú sem 
nenhum processo de denúncia 
por isso que eu repito a frase de 
Moésio Gomes: não se mexe em 
time que está ganhando.

Eulino Oliveira

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Sua partida para o andar de cima foi a pior notícia do 
sábado que passou. Eulino Oliveira foi um homem de 
bem, médico de valor e pai de família exemplar. Nossas 
divergências nunca passaram do futebol. Ele um alvine-
gro fanático e um presidente que vai ficar para a história. 
Que Deus o tenha, Eulino.

TIRO AO ALVO Por onde anda o cel. Façanha que por 
muitos anos comandou a federação cearense de tiro ao alvo? 
Só sei que foi um grande presidente.

OLINTO FILHO Meu amigo desde os tempos do peladão, Olin-
to Oliveira Filho ilustra hoje nossa coluna. Uma figura agradável.

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

O Fluminense assegurou 
o título da Taça Guanabara, 
equivalente à primeira fase 
do Campeonato Carioca. 
Neste sábado (5), o Trico-
lor goleou o Resende por 4 
a 0, no estádio Raulino de 
Oliveira, em Volta Redonda 
(RJ), pela décima e penúlti-
ma rodada do Estadual.

A 11ª vitória seguida na 
temporada levou a equipe 
comandada por Abel Braga a 
27 pontos, abrindo sete para 
o vice-líder Flamengo, que 
pode chegar a 26 pontos no 
máximo. Com a liderança 
da primeira fase garantida, 
o time das Laranjeiras terá 
pela frente, em uma das se-
mifinais, o quarto colocado, 
com a vantagem do empate 
no placar agregado dos dois 
jogos. O Resende, em quin-
to lugar, com 12 pontos, não 
tem mais chances de passar 
de fase.

O triunfo foi basicamen-
te construído no primeiro 
tempo. A um minuto, o vo-
lante Nonato rolou para Jhon 
Arias, na saída do goleiro Jef-
ferson Luís. O atacante teve 
somente que completar para 
as redes. Três minutos de-
pois, o meia Paulo Henrique 
Ganso lançou Arias na área. 
O colombiano tirou Jefferson 
Luís da jogada e tocou para 
o volante Martinelli fazer o 
segundo do Tricolor. Aos 37, 
Nonato recebeu de Ganso e 
finalizou. A bola desviou na 
marcação e saiu do alcance 
do goleiro do Resende.

Na etapa final, já aos gri-
tos de “é campeão” da torci-

da do Fluminense, a equipe 
das Laranjeiras ainda fez o 
quarto gol. Aos 13 minutos, o 
lateral Samuel Xavier cruzou 
pela direita, o atacante Ger-
mán Cano furou, mas a bola 
desviou no zagueiro Heitor 
e foi para as redes. Aos 37, 
o atacante Jeffinho acertou a 
trave, na melhor chance do 

Resende. O apito final deu 
início à festa tricolor no gra-
mado do Raulino de Oliveira.

O Fluminense volta a cam-
po na quarta-feira (9), às 
21h30 (horário de Brasília), 
pela terceira e última fase pre-
liminar da Libertadores. A 
partida será diante do Olím-
pia (Paraguai), no estádio Nil-

ton Santos, no Rio de Janeiro. 
Pelo Carioca, o Tricolor en-
cerra a participação na pri-
meira fase no domingo que 
vem (13), contra o Boavista, 
no estádio Elcyr Resende de 
Mendonça, em Saquarema 
(RJ). No mesmo dia, o Re-
sende visita o Vasco em São 
Januário, na capital.

Com o resultado, o clube carioca chegou a sua décima primeira vitória seguida na temporada

Eu só queria entender
A Rússia invade a Ucrânia e por causa disso o preço do 

pão sobe no Brasil.

Márcaras
Continue usando-as pois elas protegem e evitam a 

penetração do vírus.

Sonhou e ganhou
Amigo meu teve um sonho. Jogou e acertou e hoje é 

outro homem. Por isso que eu repito, insista, eprsista e 
não desista.

TVC Esporte Clube
Este programa que a TV Ceará apresenta semanal-

mente dia a dia ganha mais audiência. Hergente, Mário e 
Bechara discutem o nosso futebol num papo agradável e 
atualizado pois o programa é ao vivo.

Júlio e Miguel
Na quarta-feira de cinzas duas boas notícias eu recebi. 

Meus amigos Júlio Sales e Miguel Júnior já estão recupe-
rados e em casa. Minhas preces foram ouvidas.

Protesto
A ucraniana Elina Suitolina anunciou que abandona-

ria o aberto de Monterrei ao saber que teria pela frente a 
russa Ananastasia Patatova. O comando do evento porém 
aceitou que não haveria russas na competição. A tenista 
ucraniana concordou e foi para o combate vestida de azul 
e amarelo, as cores de sua nação. Ela disse ainda que todo 
dinheiro que ganhou vai mandar para o exército de seu 
país. Elina venceu o confronto.

Flu derrota Resende por 4 a 0 
e conquista a Taça Guanabara
No último sábado,  o tricolor venceu a Taça Guanabara, equivalente a 
primeira fase do Campeonato Carioca, ao vencer por goleada o Resende

CLAYTON LOPES DO NASCIMENTO
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Fortim- 
SEMMAM - a Licença Prévia Nº 06/2022 com Validade até 01/02/2024, para 
construção civil de residencial unifamiliar, no loteamento Pontal de Maceió, Qua-
dra N° 38 Lote N° 23, Fortim-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMMAM.

CPF 243555343 91
Torna público que requereu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMAM, 
a Licença Prévia, referente à construção de uma residência unifamiliar, localizada 
no Loteamento Pontal de Maceió, Lote 06 da Quadra 45, no Município de For-
tim-Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas  e 
Instruções de Licenciamento da SEMMAM.

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30582 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THYAGO ALVES CAVALCANTE e SUZANA ARAUJO ARARUNA DE SOUSA;
Edital n° 30581 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELENO FEIJÓ DAMASCENO FILHO e MARIA LETÍCIA ALCÂNTARA FEITOSA E PAIVA;
Edital n° 30583 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONATHAN MACHADO HAMESTER e LÍGIA SANTOS OLIVEIRA;
Edital n° 30584 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ PAULO SILVA DE SOUZA e TICIANA CUNHA SALES.

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, 04 de março de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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

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

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41372 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEFFERSON DE SOUSA LUSTOSA e VALNICE MARTINS DE SOUSA;
Edital n° 41373 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO FERREIRA SILVA e ROSENEIDE DE ARAUJO QUINTO;
Edital n° 41376 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WLADSON TEMOTEO DE AGUIAR e SOCORRO CARISE PINHEIRO SAMPAIO;
Edital n° 41379 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CHARLES ARAGÃO FREIRE e ALINA CARLA FERNANDES ELIAS;
Edital n° 41370 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO MICAEL SOUZA DE OLIVEIRA e NATHALY ALVES LIBERATO;
Edital n° 41374 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CASSIMIRO RODRIGUES TEIXEIRA NETO e FRANCISCA JULIANA MOURA SILVA;
Edital n° 41375 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLEWYSON GUIMARAES DE CASTRO e MIGLIA DE SOUSA SERPA;
Edital n° 41371 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADRIANO FONSECA LIMA e THAMIRES SILVA ALVES;
Edital n° 41377 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO VIEIRA NUNES e JOANA DÁRQUE PASTORA GOMES;
Edital n° 41378 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO JUNIOR OLIVEIRA MONTEIRO e MARCILEIDE PAIVA VIEIRA
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 04 de março de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

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.
339135- Mara Milvia Borges Teixeira e Liliane Santana de Carvalho:    
339136- Emanuel Severiano Alves e Samara dos Santos Gonçalves;     
339137- Francisco Helio da Silva Junior e Cristina Maria Diniz Pinheiro;
339138- Antonio Batista de Sousa Mendonça e Maria Helena Alves dos Santos Paiva.
339139- Raimundo Santiago dos Santos Filho e Jacqueline dos Santos Silva.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 04 de Março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

TETO CONCRETO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ 30.709.523/0001-72

Torna público que requereu ao IMAC, a Licença de Instalação, para construção de um prédio 
residencial, localizado na Avenida Central, 1822, Cumbuco, Caucaia-CE. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento  do IMAC.

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° 75570 - FELIPE DE OLIVEIRA SOUSA e CAMILA DA SILVA ARAÚJO; Edital 
n° 75571 - FELIPE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA e SARAH MARIA CARDOSO OLIVEIRA; 
Edital n° 75572 - THIAGO LUCA SILVA SANTOS e VITÓRIA PEREIRA SILVA SABOIA; 
Edital n° 75573 - MARCIO VENICIO CRUZ FEITOSA e KARINE NATÁLIA CARDOSO 
SILVA; Edital n° 75574 - TIAGO MAGALHÃES SENA e LILIAN PRISCILLA DO NASCI-
MENTO; Edital n° 75575 - FRANCISCO MESSIAS MACÊDO e MARIA NEREIDE ALVES 
DE CARVALHO; Edital n° 75576 - GABRIEL COSTA DO NASCIMENTO e MARIA GISELE 
CARNEIRO DA SILVA; Edital n° 75577 - JOSEMBERG FERNANDES VASCONCELOS e 
MARIANA BANDEIRA DE SOUSA; Edital n° 75578 - FRANCISCO JOÃO VICTOR SILVEI-
RA LIMA e PATRICIANY PINHEIRO ARAÚJO; Edital n° 75579 - ISMAEL DE SOUSA LIMA 
e IZABEL CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA; Edital n° 75580 - MATEUS RODRIGUES 
DE SOUSA e MANUELA RIBEIRO DE SOUSA; Edital n° 75581 - FRANCISCO ANTONIO 
OLIVEIRA DE MESQUITA e ROSANIA FLOR SILVA; Edital n° 75582 - JOSÉ NAYRON DA 
ROCHA LISBOA e VIVIAN KELLY SOARES DE SOUZA; Edital n° 75583 - FRANCISCO 
WANDERSON SILVA DE SOUSA e RHARIMA CRISTINE PEREIRA TEIXEIRA; Edital n° 
75584 - GABRIEL OLIVEIRA PAULO SOARES e ANDRESSA EVELIN MARQUÊS DAMAS-
CENO; Edital n° 75585 - LUCCA SANTOS LOVATI e SUYANE HOLANDA DOS SANTOS;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 05/03/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27395 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MIGUEL JÚNIO NOGUEIRA DE SOUSA e KÁTIA RAYANNE VIEIRA DA CUNHA;(Republicar por incorreção)
Edital n° 27403 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAIMUNDO DE SOUSA LIMA e MARIA FIRMINO MUNIZ;
Edital n° 27404 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RONALDO GUEDES DA ROCHA e PATRICIA FERNANDA FIGUEIREDO FERNANDES;
Edital n° 27405 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO ALVES MAIA SANTIAGO e MÁRCIA MARIA BELARMINO RODRIGUES;
Edital n° 27406 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ WILKSON DA SILVA e JOELMA PINHEIRO DE OLIVEIRA;
Edital n° 27407 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO DE SOUSA FEITOSA e MIRTA MARIA NERIS DO NASCIMENTO;
Edital n° 27408 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCINALDO DE ALMEIDA SOARES e PAULA CABRAL DE SOUSA;
Edital n° 27409 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLERTON LINHARES GOMES e FRANCISCA NATHÁLIA FREITAS DA SILVA;
Edital n° 27410 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE HACHEM ALBUQUERQUE e NAYANNA QUEZADO DE ANDRADE;
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, 04/03/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.

66598-HALANDREAN DA SILVA VASCONCELOS E ANTONIA APOLIANE NOBRE DA SILVA
66599-PAULO CESAR ASSUNÇÃO CAVALCANTE FILHO E IVNA VIEIRA HOLANDA FELIPE
66600-EMERSON LEMOS MARINHO FILHO E LIANA VIDAL BEZERRA MAGALHÃES
66601-FRANCISCO DELFINO DE SOUZA NETO E CINTIA PIRES DE MATOS
66602-JOSÉ RODRIGUES DA SILVA E LIDIANE ROCHA LEITE
66603-ANTONIO ALBUQUERQUE DE SOUSA E MARIA CRISTINA JOSINO RAMALHO.

Fortaleza, 04 de março de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9431-JURG HAUETER E THAMARA HELEN SILVA DE AQUINO
Nº9432-JOSUE MESSIAS ALVES MAIA E MARIA EDUARDA TORRES BARROSO

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 04 de Março de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala
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SDHS segue com inscrições abertas para profissionais de nível médio e superior até a 
próxima terça-feira, 8. As áreas são serviço social, psicologia, pedagogia, direito e terapia 
ocupacional e as taxas são de R$ 120 para nível superior e R$ 85 para nível médio.

Se a moda agora é bater 
foto e viver de ilusão, chegou 
um museu perfeito para as 
amantes da arte, da ciência 
e da fotografia. O Museu das 
Ilusões, único do gênero na 
América Latina, foi lança-
do nesta quinta em Fortale-
za, provando que as ilusões 
óticas mostram que nossa 
mente pode enganar nossos 
olhos. A atração que promete 
agradar pessoas de todas as 
idades está instalada no Sho-
pping Iguatemi, e conta com 
mais de 70 atrações com ex-
periências divertidas. 

A interatividade com as 
obras é outro ponto forte e 
a dica é pedir orientações 
aos monitores que estão no 
local para fazer as melhores 
fotos e se lembrar desse mo-
mento que deverá ser uma 
boa brincadeira, fazendo 
todos esquecerem dos pro-
blemas pessoais e das notí-
cias que ninguém aguenta 
mais saber e assistir.

Segundo Paulo Zimmer-
mann, diretor executivo do 
Museu das Ilusões, que falou 
com o Jornal O ESTADO, 
a nova atração deverá ficar 
em cartaz no Ceará durante 
todo esse semestre. Um dos 
cuidados de Paulo é com as 
precauções em relação a pan-
demia. “Sou um profissio-
nal de eventos, e produzia a 
feira ExpertCiência. Decidi 
pegar um recorte, da física, 
com peças sobre a ilusão de 
ótica, pois é divertido, en-

graçado e interessante. E as 
peças foram criadas pelo fí-
sico Júlio Abdalla. Fomos 
nos adequando ao longo da 
pandemia e criamos diversas 
ações para manter o distan-
ciamento social, entre elas, 
o distanciamento entre as 
peças, a sinalização e os ho-
rários fracionados de entrada 
a cada 15 minutos, com con-
trole de entrada. Tudo cuida-
dosamente pensado para este 
momento”, afirmou.

A curadoria do Museu das 
Ilusões é do físico e professor 
Julio Abdalla, que também 
era curador da ExperCiência, 
a maior exposição científica 
itinerante do Brasil, além de 
diretor de uma rede de esco-
las. Os dois fizeram pesquisas 
em museus com temática si-
milar que fazem sucesso na 
Europa e EUA. “Fizemos essa 
pesquisa durante três anos 
em mais de 30 museus de 
ciência. Tem poucos museu 
sobre ilusão de ótica no mun-
do. Temos um Museu que está 
há mais tempo em São Paulo, 
e agora este que chegou em 
Fortaleza, afirmou Paulo. O 
Museu das Ilusões, que tem 
o maior acervo do mundo 
em ilusão ótica, e pretende 
percorrer as principais ca-
pitais do país. Além de puro 
entretenimento, o novo local, 
que deverá ser um grande la-
zer para os cearenses, é uma 
aula de conhecimento sobre 
física, apresenta mensagens 
subliminares e nos faz refletir 

sobre a relação entre tempo, 
espaço e consciência. Grupos 
de estudantes também estão 
no foco do criador do Museu.

Diversas experiências 
comprovadas por grandes 

estudiosos poderão ser con-
feridas na exposição, como 
a de Hermann Grid, um dos 
exemplos mais clássicos de 
ilusão de ótica, onde a men-
te está sendo enganada para 

preencher algo que não exis-
te. Ou a experiência de Eb-
binghaus, que um objeto ao 
redor do item principal pode 
alterar nossa percepção sobre 
ele, o experimento de Robert 

Jastrow, em 1889, onde uma 
figura parece ser maior que a 
outra, embora sejam do mes-
mo tamanho. 

Outro quadro, intitulado 
“Help”, é encontrado em inú-
meros livros de psicologia do 
mundo, quando dois perso-
nagens dessa ilusão são do 
mesmo tamanho. Aqui o cé-
rebro ajusta automaticamen-
te as imagens.

Pode soar pesado a pala-
vra “museu” para definir a 
nova atração do Iguatemi, 
até porque o ambiente não 
é nada solene, um espaço 
amplo e aberto e a maioria 
das obras são telas feitas em 
gráficas, que ocupam mais 
quantidade no número de 
peças do que as instalações, 
mas que tem grande valor na 
proposta: a interação para 
fazer você tirar fotos. Por 
isso, guarde um bom tempo 
para aproveitar o novo Mu-
seu das Ilusões, para pensar, 
se divertir e “aparecer”. 

Entre os muitos quadros 
de ilusão gráfica e hologra-
fias, estão uma “Mandala” 
inacreditável, que parece se 
movimentar para sempre, a 
“Espiral” que ora está para 
dentro, depois está para fora, 
os “Caracóis” que o cérebro 
tenta processar e os peque-
nos e rápidos movimentos 
oculares são responsáveis por 
parte da ilusão.

Pela primeira vez no Ceará, Museu das 
Ilusões é diversão para toda a família

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Um pouco de muita gente
Excelsa e Artur Cos-

ta Lima levaram muitos 
dos seus amigos para o já 
tradicional carnaval que eles 
realizam anualmente. Entre 
as presenças Tayná e Gusta-
vo Costa Lima, Ana Luíza e 
Urbano Costa Lima, Fernan-
da e Yens Jensen, Mônica e 
Antônio Assis, Alexandrina 
e Márcio Aguiar.

A Universidade de Forta-
leza está apoiando a reali-
zação do XXIV Congresso 
Nacional do Ministério 
Público, que acontece de 23 
a 25 de março, no Centro de 
Eventos do Ceará. O evento 
contará com personalida-
des como o ministro Luiz 
Fux, o procurador Augusto 
Aras e o diretor da Interpol 
Valdecy Urquiza.

Todo dia 8 de março, o 
Shopping Benfica reúne o 
melhor do universo femini-
no em programação gratuita, 
para que as mulheres pos-
sam celebrar o dia dedicado 
a elas, com muitos cuidados, 
conhecimento e carinho. 

Em 2022, a agenda de 
atividades está repleta de 
novidades e traz, desde in-
formações sobre tendência 
de tratamentos estéticos, 
como harmonização facial 
e lentes para dentes, até 
profissional com dicas e 
truques para a mulherada 
sempre sair bem nas fotos e 
consultoria personalizada 
sobre colorismo, técnica 
que ensina quais tons mais 
valorizam cada tom de pele.

E mais: sessão especial de 
ações fitness com aulas de 
fitdance, yoga e, para relaxar, 

meditação. A programação 
será das 14h às 18h, nos 
pisos térreo e 1º.

Quem tiver interesse 
poderá visitar os stands de 
saúde, com dicas e orien-
tações sobre prevenção de 
doenças como: câncer de 
mama, acuidade visual, 
doenças renais e tratamen-
to sobre vitiligo.

O Tribunal de Justiça 
também participará do 
evento por meio da cam-
panha Justiça pela Mulher, 
com stand informativo 
sobre Violência contra a 
Mulher, com informações 

sobre tipos de agressão e 
canais de denúncia.

O Shopping Benfica par-
ticipa da campanha do TJCE 
e, durante o mês de março 
irá exibir, nos Cinemas 
Benfica e pelo mall, vídeo 
informativo sobre assunto 
para alertar a população.

E mais: pelos corredo-
res, o público irá encontrar 
manequins masculinos 
com frases de violência 
que as mulheres podem 
vivenciar no dia a dia. Na 
mesma exposição, ban-
ners terão informações de 
incentivo às denúncias.

Projeto Ruela promove Deusas dos Muros. O CCBJ vem compartilhar uma pauta especial em alusão ao Dia da Mulher com um proje-
to parceiro do equipamento. O projeto Ruelas é um coletivo parceiro do CCBJ e apresenta a ação DEUSAS DOS MUROS. Já iniciada em al-
guns momentos, mais recentemente em fevereiro e segue suas ações valorizando a arte do grafite e das artes visuais e o empoderamento 
feminino. Além disso, o CCBJ tem uma série de ações especiais (presenciais e virtuais) reforçando o Dia das Mulheres na programação 
cultural, que sairá nesta segunda nos canais oficiais do equipamento. Esta edição, em fevereiro de 2022, reuniu mais de 50 artistas de 
Fortaleza num mutirão de graffiti. Foi possível o coletivo abrir uma convocatória para seleção de 15 artistas que receberam ajuda de custo 
e kit de materiais de pintura. Além disso, o Projeto Ruela distribuiu mais  materiais durante a ação, por ordem de chegada.

FOTO DIVULGAÇÃO

Previsto para junho a 
vinda da Alice a primeira 
filha de Leonardo Dantas 
e Natália Bugarin Dantas 
ambos conceituados 
advogados de Brasília. 

Como atende bem na 
Caixa-praça do Ferreira  Ana 
Carolina Machado. Uma lady.

Mudou de Academia 
mas não perdeu a esté-
tica e forma física Naya-
ra Brito. Uma explosão 
de beleza.

Arte de atender bem 
é privilégio de poucas. 
Quem quiser aprender 
essa magnitude é só 
procurar Jô Carvalho, 
assistente educacional do 
colégio Christus.

Benedita Ferreira, 
que aniversariou recen-
temente, esgrima com 
perfeição o bom senso e 
a discrição. 

Elis Regina, a agridoce 
do Tribunal de Justiça, 
não chegou para os 
muitos abraços de para-
béns no seu aniversário 
sexta-feira passado.

O Sopai Hospital 
Infantil Filantrópico co-
memorou esta semana o 
primeiro ano da Unidade 
de Terapia Intensiva 
(UTI) durante um evento 
simbólico, que reuniu 
parte da equipe médica e 
de enfermagem, para um 
agradecimento especial 
por todo amor e dedica-
ção doados nos primeiros 
365 dias de trabalho na 
tão sonhada UTI SOPAI.

Curtinhas

Ao mudar de idade, Vera Tigre ganhou festa surpresa super 
animado no apartamento de sua filha, Dulce. O Carnaval deu o 
tom de alegria da festa, além de karaokê

Iniciando as comemorações de seu aniversário Regina Caminha 
recebeu homenagem cheia de amor das amigas de infância, 
Excelsa, Ana Luiza Costa Lima e Márcia Cysne

Mônica Arruda com as amigas Regina Alice Correa e Salete Araújo, 
é a festejada aniversariante da semana que passou. Parabéns!


