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Russos querem que Kiev se renda militarmente, mude sua 
Constituição para garantir que nunca irá aderir à Otan ou à 
União Europeia, reconheça a Crimeia como russa e as repúblicas 
separatistas do Donbass como independentes.. INTERNACIONAL7

Putin: lista de condições para encerrar guerra

Interlocutores do presidente afirmam que uma contenção temporária de preços agora seria preferível a um tabelamento posterior mais duradouro

Putin listou pela primeira vez as condições que apresentou à Ucrânia para acabar com a guerra

Após um lucro recorde de R$ 106,6 bilhões registrado pela companhia em 2021, a avaliação no governo é de que é possível 
haver uma “colaboração dos acionistas” para minimizar os efeitos da cotação do petróleo sobre o preço nas bombas. 
O cálculo também é político. Pré-candidatos ao Planalto, como o Lula (PT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), têm 

defendido abertamente um maior controle sobre os preços praticados pela estatal.. ÚLTIMAS8

Disparada nos preços do petróleo na esteira do conflito entre Rússia e Ucrânia levou o 
governo federal a discutir a possibilidade de segurar temporariamente os reajustes de preços

Petrobras: Governo avalia 
segurar reajuste de preços
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Izolda Cela diz 
focar em sucessão 
estadual após 
saída de Camilo

VEREADORAS 
FALAM SOBRE O
PODER DA MULHER

A vice-governadora 
vai assumir o mandato 
no Governo do Estado 
daqui a menos de um 
mês, quando Camilo 
Santana deverá deixar a 
gestão para poder dispu-
tar uma vaga no Senado 
nas eleições deste ano. 
POLÍTICA3

Vereadoras de Fortaleza falam da importância da pre-
sença feminina na política e como elas podem inspirar 
que outras sigam com essa missão. POLÍTICA4

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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POLÍTICA

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG
CNPJ 06.248.349/0001-23

Retificação de Publicação de Aviso de Recebimento 
de Licença de Instalação

A Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG, inscrita no 
CNPJ nº 06.248.349/0001-23, localizada na Avenida Repú-
blica do Chile, nº 330, Bloco 1, Sala 2301, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP nº 20.031-170, torna público que recebeu 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, a  Licença de Instalação n° 
1424/2022, válida até 08 de fevereiro de 2027, relativa ao 
Gasoduto GASFOR II – Trecho Horizonte-Caucaia, no es-
tado do Ceará. Gustavo Henrique Labanca Novo - Diretor 
Superintendente da Transportadora Associada de Gás S.A.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE ANULAÇÃO - N° 
2022011301-CP. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna público para conhecimento 
dos interessados que por determinação de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL  ANULA O CREDEN-
CIAMENTO N° 2022011301-CP, cujo Objeto é o CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, 
PARA PROCEDER LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSIDERADOS OBSOLE-
TOS, SUCATEADOS, IRRECUPERÁVEIS, INSERVÍVEIS, OCIOSOS, DE RECUPERAÇÃO ANTIE-
CONÔMICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA. JAGUARIBA-
RA, 07 de março de 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - A 
Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº2022030201PE, tipo menor preço por item, 
cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE; PROCESSAMENTO DE DADOS; ÁUDIO, VÍDEO E FOTO; UTEN-
SÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE JA-
GUARIBARA-CE. O recebimento das propostas será até às 08 horas do dia 22 de março de 2022, 
início da disputa de preços às 09 horas do dia 22 de março de 2022, no site bllcompras.com. O 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site acima mencionado, no 
site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 
350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07h30min às 17h. Jaguaribara - CE, 07 de março de 
2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA - Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - AVISO DE LICITAÇÃO. A 
Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, autuada sob o nº 2022.02.18.001P cujo objeto é Aquisição de pneus novos, câma-
ras de ar, protetor, válvula e serviços de alinhamento e balanceamento destinados aos veículos 
das diversas Secretarias do Município de Tarrafas – CE durante o exercício financeiro de 2022. 
sendo o Cadastramento das Propostas a partir do dia 10/03/2022 às 08hs00min até 22/03/2022 
às 07hs30min. Abertura das Propostas dia 22/03/2022 ás 07hs30min, e a fase de disputa de lance 
no dia 22/03/2022 ás 09hs00min. O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público 
de 08:00 às 12:00h, no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e no Portal de licitações da Bolsa de 
Licitações e Leilões, no site www.bllcompras.com, para verificação de informação e alterações pos-
teriores. Informações pelo fone: 0**88 - 3549 1020, ou no endereço à Rua São Jose, nº 270, Centro. 
Tarrafas - Ce. 07 de março de 2022. Luiz Alves Matias - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – PUBLICAÇÃO DO RESUL-
TADO DA PROPOSTA DE PREÇO – A Comissão de Licitação de Choró/Ce., comunica aos in-
teressados o resultado da fase  proposta de preço referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
003/2021 - CP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM 
REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHO-
RÓ – CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRU-
TURA. Parte integrante deste processo, declarando VENCEDORA do certame a empresa : (P-19) 
CS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, (CNPJ: 03.888.573/0001-91), ofertou valor global R$ 1.002.511,98 
(um milhão, dois mil, quinhentos e onze reais e noventa e oito centavos), e por atender a todos os 
requisitos do edital e por ofertar preços abaixo do Orçamento Básico do Município de Choró/CE. A 
Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. 
Choró - CE, 04 de Março de 2022. ANA PAULA ESTEVÃO SILVA - Presidente da CPL.
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Cassação. Após o vazamento de um áudio em que desrespeita refugiadas ucranianas, o deputado 
estadual paulista Arthur do Val (Podemos) já acumula 10 pedidos de cassação, feitos por colegas, 
no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).NACIONAL

A cerimônia de filiação de Geraldo Alckmin deve ocorrer até o dia 20 de março, em São Paulo

FOTO JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

A decisão vai ser um pouquinho mais para frente
Ex-opositor do PT, Geraldo Alckmin enrola sobre a 

filiação ao PSB, para se aliar a Lula

A ntes de cair nas graças de Jair Bol-
sonaro e ganhar a presidência do 
conselho de administração da Pe-
trobras, o presidente do Flamengo, 

Rodolfo Landim, encantou Dilma Rousseff, que 
ocupava o mesmo cargo quando o indicou ao 
ex-presidente Lula para chefiar a subsidiária BR 
Distribuidora. Saiu da BR para virar executivo 
do ex-bilionário Eike Batista, também ligado a 
Lula. Ambos, Eike e Lula, acabaram presos.

Mundo dá voltas
O cartola do Flamengo atuou na Petro-

bras por 26 anos, até se aproximar da então 
presidente do seu conselho de administra-
ção, Dilma Rousseff.

Patrimônio multiplicado
Landim foi atraído para a aventura de 

Eike Batista, quando, segundo a revista 
Exame, multiplicou seu patrimônio por 240 
em quatro anos.

Processo milionário
Landim romperia a parceria com Eike e o 

processou pedindo meio bilhão de reais por 
descumprimento de contrato envolvendo a 
EBX. Landim perdeu.

Virou vidraça
Festejado pela gestão no Flamengo, Lan-

dim agora virou ‘alvo a abater’, após a indi-
cação de Bolsonaro para presidir o conselho 
da Petrobras.

Já no agrobusiness...
O curioso é que a China é um dos maiores 

compradores dos produtos da JBS, principal 
destino das exportações de carne bovina da 
JBS.

Duros de matar
“Aqueles chineses” são um osso duro de 

roer. Há 5 anos travam batalha bilionária 
com os Batista pelo controle da Eldorado 
Celulose. 

Pagou e não levou
A polêmica sobre a disputa pode ser re-

sumida assim: a Paper pagou pela Eldorado 
Celulose, mas os Batista não entregaram.

Renata governadora
A deputada Renata Abreu é nome com 

densidade para enfrentar a candidatura do 

Landim ‘seduziu’ Bolsonaro como encantou Dilma

O PODER SEM PUDOR

Presidente do Corinthians, Vicente Ma-
theus usava as ligações com o poder, no regi-
me militar. Teve um problema com terrenos 
na praia do Guarujá, em São Paulo, e um ofi-
cial da Marinha o ajudou. Ficou tão grato que 
lhe ofereceu uma festa. Orgulhoso, apresenta-

va-o assim: “Este é o meu amigo almirante!” O 
oficial nada dizia, até que perdeu a paciência: 
“Eu não sou almirante. Eu sou contra-almi-
rante.” Dizem que o presidente do Corinthians 
não contou conversa: “Você é contra almiran-
te? Pois também sou contra eles!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Ele era do contra

Irmãos Batista não afetam 
‘chinas’ de rival gigante 
Chegou ao conhecimento do 
controlador da Paper Excel-
lence que os irmãos Joesley e 
Wesley Batista só se referem a 
ele e sua família como “aque-
les chineses”. O tom pejorativo 
usado nas rodas de conversas 
sugere uma ponta de racismo. 
O acionista da multinacional 
de papel e celulose é na ver-
dade indonésio e a Paper, que 
tem sede na Holanda, mantém 
operações no Canadá, França, 
Estados Unidos e no Brasil.

Podemos, que ela preside, ao governo de São 
Paulo. Seria a resposta do partido às palavras 
canalhas de Arthur do Val.

Enrolados
O presidente do PSB, Carlos Siqueira, 

foi enfático sobre Geraldo Alckmin: “Ficou 
acertado que ele entra no PSB”. Mas o pró-
prio “chuchu”, aquele sem gosto e cheiro, dis-
se que ainda “não tem decisão”.

Conto é do vigário
Alckmin reluta nessa aliança porque terá 

de explicá-la ao seu eleitorado antipetista. E 
porque desconfia que a intenção de Lula é ti-
rá-lo da disputa pelo governo de São Paulo, 
abrindo caminho para Fernando Haddad.

Educação como prioridade
Em Pernambuco, enquanto as prefeituras 

do Recife, Caruaru e Petrolina resistem às 
reivindicações dos professores, Jaboatão dos 
Guararapes, que teve o reconhecimento in-
ternacional da ONU pela gestão na área de 
Educação, anunciou aumento de 36% para a 
classe.

Decisão difícil
Arthur Virgílio Neto (PSDB-AM) disse 

ser adversário de Bolsonaro, mas elogiou 
decisão de condenar a invasão da Ucrânia. 
“Não é uma atitude simples, já que a Rússia 
é o maior fornecedor de fertilizantes”, disse.

Realidade paralela
Apoiador de Jair Bolsonaro, o vereador 

de Fortaleza Carmelo Neto (Republicanos) 
resumiu a aliança anunciada de Lula com 
Geraldo Alckmin, através do PSB: “O que 
parecia piada virou realidade”.

Russos mandam mal
Na Rússia, só 54% da população recebeu 

ao menos uma dose de vacina contra a co-
vid. O Amapá do senador Randolfe Rodri-
gues (Rede), Estado mais atrasado do Brasil 
na vacinação, já imunizou mais de 70%.

Mulheres na política
A Fundação Getúlio Vargas disponibili-

zou um curso online e gratuito de formação 
política para mulheres. Inscrições vão até 11 
de março com aulas semanais ministradas 
por especialistas e mulheres com mandato.

Pensando bem...
...até agora, FIFA e UEFA agiram mais que 

a ONU contra a invasão russa da Ucrânia.

O ex-governador de São 
Paulo Geraldo Alckmin (ex-
-PSDB) acertou nesta se-
gunda-feira (7) a sua filiação 
ao PSB para ser candidato a 
vice-presidente na chapa do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). Alckmin 
encaminhou a filiação em 
uma reunião em hotel de São 
Paulo com a participação do 
presidente nacional do PSB, 
Carlos Siqueira, do prefeito 
do Recife, João Campos, do 
ex-governador Márcio Fran-
ça (SP) e do ex-prefeito de 
Campinas Jonas Donizete. A 
cerimônia deve ocorrer até o 
dia 20 deste mês, provavel-
mente em São Paulo e com 
Lula presente.

No encontro de ontem, 
os integrantes do PSB discu-
tiram a necessidade de for-
mação de uma frente ampla 
contra o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) já no primeiro 
turno da eleição presidencial. 
“Tivemos uma reunião muito 
boa pela manhã. Está pratica-
mente selada a entrada dele 
para ser candidato a vice. Pro-
vavelmente haverá um evento 
à altura do novo filiado”, disse 
Siqueira nesta segunda.

O prefeito do Recife, João 
Campos (PSB), um dos ar-
ticuladores da chegada de 
Alckmin ao PSB, disse que 
a filiação do ex-governador 
paulista contempla tendên-
cias internas na legenda. “Há 
um movimento nacional no 
partido de que o nome dele 
é muito bom para o PSB. Es-
tamos num momento onde 
precisamos fazer alianças 
que demonstrem a ampli-
tude do nosso campo e lar-
gueza política. No diálogo 
que está acontecendo entre 
o PSB e o PT, o nome dele 
seria um grande nome para 
cumprir essa tarefa”, afir-

mou. “Naturalmente, quem 
decide o candidato a vice é o 
candidato à Presidência, mas 
o PSB tem essa disposição de 
fazer a filiação e poder apre-
sentá-lo como alternativa”, 
acrescentou ele.

Articulações
As tratativas para a for-

mação da chapa Lula-Alck-
min foram reveladas em 
novembro do ano passado. 
Segundo interlocutores, 
Lula já afirmou que, com o 
tucano de vice, poderia dor-
mir tranquilo: Alckmin, que 
foi quatro vezes governador, 
teria experiência e estatura 
política e não transforma-
ria a posição de vice em um 
centro de conspiração e sa-
botagem para desestabilizar 
o governo.

Geraldo Alckmin também 
havia recebido convites para 
se filiar a PV e Solidariedade 
com o objetivo de ser vice na 
aliança com Lula, mas aca-
bou optando pelo PSB. Ago-
ra, a expectativa no PT é que 

Lula oficialize sua pré-can-
didatura à Presidência. O 
encaminhamento da ida de 
Alckmin ao PSB é mais um 
passo nesse sentido.

Federações
A chegada de Alckmin à 

legenda pessebista não in-
fluenciará, de acordo com a 
cúpula do PSB, na discussão 
sobre uma possível federa-
ção envolvendo PT e PSB. 
As tratativas deverão ser re-
tomadas esta semana, mas 
as chances foram reduzidas, 
segundo membros dos dois 
partidos. No entanto, mes-
mo com a federação emper-
rada, o apoio do PSB a Lula 
está cristalizado. Se o PSB 
não aderir à federação, o 
PT tem planos de se federar 
com PCdoB e PV.

Resistência
A provável chapa Lula e 

Alckmin enfrenta resistên-
cia de um grupo minoritário 
dentro do PT. Reunidos na 
noite da última sexta-feira 

(4), dirigentes de correntes 
de esquerda do partido deci-
diram levar ao diretório na-
cional – principal instância 
do PT – sua objeção à escolha 
do ex-governador como vice 
na chapa do ex-presidente 
para a corrida presidencial. 
Convidados a participar da 
reunião virtual, o deputado 
federal Rui Falcão (SP) e o 
ex-deputado José Genoíno – 
dois ex-presidentes da sigla 
– criticaram a trajetória polí-
tica do ex-tucano. A reunião 
do diretório está programada 
para o dia 18 deste mês.

No encontro virtual, que 
chegou a reunir 342 pes-
soas, Falcão chamou de te-
merária a eventual escolha 
de Alckmin. Escalado para 
integrar o conselho políti-
co de Lula, Falcão afirmou 
que, em São Paulo, nin-
guém desconhece Alckmin 
e que, em outros estados, 
já há uma noção pelo menos 
aproximada da devastação 
que foi a gestão tucana à fren-
te do Palácio Bandeirantes.

 Abraji: Jornalistas 
mulheres sofrem um 
ataque a cada 3 dias

Um mapeamento feito 
pela Associação Brasileira 
de Jornalismo Investiga-
tivo (Abraji) mostra que 
o Brasil registrou, no ano 
passado, um aumento 
de 79% no número de 
ataques contra mulheres 
jornalistas ou com viés de 
gênero. Ao todo, foram 
119 ocorrências desse 
tipo – o que corresponde, 
em média, a um episódio 
de violência a cada três 
dias. Entre as jornalistas 
mais atacadas estão a 
apresentadora da CNN 
Brasil Daniela Lima, a 
repórter da Folha de 
S.Paulo Patrícia Campos 
Mello e a colunista do 
UOL Juliana Dal Piva, 
entre outras.

O levantamento ainda 
revela que 52% dos auto-
res identificáveis por trás 
dos ataques eram auto-
ridades públicas. Nesse 
segmento, os que mais 
agrediram mulheres jor-
nalistas foram o presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) e o 
deputado federal Carlos 
Jordy (União-RJ), com 
oito ataques cada um, o 
vereador Carlos Bolsona-
ro (Republicanos-RJ) e o 
assessor especial da Pre-
sidência Tercio Arnaud 
Tomaz, contabilizando 
sete ataques cada, e o 
deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (União-SP), 
responsável por cinco 
outros ataques.

Segundo a Abraji, 95% 
dos autores identificáveis 
dos episódios de violência 
eram homens. O relatório 
também concluiu que uma 
parcela de 68% das agres-
sões se iniciaram no meio 
online, enquanto mais da 
metade (60%) dos casos 
observados envolveram a 
cobertura política.

Os termos mais utiliza-

dos nos insultos às profis-
sionais fazem referência 
a aspectos de gênero, 
como “vagabunda”, “puta”, 
“fofoqueira”, e a supostos 
vieses ideológicos das jor-
nalistas, como “militante”, 
“esquerdista” e “comunis-
ta”. “O apelo ao gênero 
e à sexualidade não é 
incidental: em sociedades 
com presença de valores 
conservadores, esse tipo 
de ataque é uma forma de 
minar a credibilidade do 
jornalismo profissional 
e de desviar a atenção 
do conteúdo da notícia”, 
afirma a Abraji.

O mapeamento ain-
da mostra que 69% dos 
episódios de violência 
com mais de um agres-
sor foram iniciados por 
autoridades do governo 
e funcionários vincula-
dos ao Estado. E que, em 
mais da metade dos casos 
com múltiplos agressores, 
houve ligação entre esses 
agentes públicos e redes 
organizadas ou semi-or-
ganizadas de usuários na 
amplificação dos ataques.

Feito com o apoio da 
Unesco, o relatório de 
monitoramento de vio-
lência de gênero contra 
jornalistas será divulgado 
pela Abraji nesta terça-
-feira. A entidade, con-
forme anunciado, ainda 
fará recomendações a or-
ganizações jornalísticas, 
como a oferta de assistên-
cia jurídica e de trei-
namento em segurança 
digital e investimento na 
moderação de conteúdos. 
O relatório divulgado 
pela Associação também 
sugere que plataformas 
digitais definam políticas 
e procedimentos mais 
eficazes para detectar e 
penalizar os infratores 
reincidentes.

Alckmin define que se filiará 
ao PSB para ser vice de Lula
O ex-tucano avaliava ainda uma filiação ao PV ou ao Solidariedade, mas 
o martelo sobre a entrada no PSB foi batido em reunião nesta segunda



Liderança Jovem é uma demonstração do incentivo ao protagonismo nas comunidades

Com parte do calendá-
rio de ações destinadas ao 
enfrentamento ao mosquito 
Aedes aegypti, os bairros Lu-
ciano Cavalcante, Jardim das 
Oliveiras, Cidade dos Fun-
cionários e Parque Manibura 
receberão, entre os dias 7 e 
24 de março, das 5h às 20h, 
a aplicação de inseticida por 
meio do Ultra Baixo Volume 
(UBV), conhecido popular-
mente como carro fumacê.

Esta ação foi pactuada 
com o Governo do Estado do 
Ceará, durante a 67ª reunião 
do Comitê Intersetorial de 
Enfrentamento às Arboviro-
ses, que contou com a partici-
pação do prefeito José Sarto. 
Durante o encontro, foram 
apresentados os dados sobre 
o aumento de casos suspeitos 
de chikungunya e dengue 
nestas áreas da Regional de 
Saúde VI.

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) recomenda que 

os moradores abram portas 
e janelas quando o carro fu-
macê chegar na sua rua, para 
ampliar o acesso do produto 
químico no interior dos imó-
veis. O material pulverizado 
não prejudica a saúde da 
população.

Fumacê
O fumacê é o nome 

popular para a pulverização 
espacial UBV. Este procedi-
mento consiste na liberação 
via aérea de gases, que agem, 
por contato, atingindo os 
mosquitos adultos em voo. A 
ação do produto só é efetiva 
quando o inseticida está em 
suspensão no ar e só mata 
o mosquito. O inseticida 
não mata as larvas do Aedes 
aegypti, que estão em caixas 
d’água, potes, baldes, pneus 
e lajes, que neste caso devem 
ser eliminados manualmente. 
Cerca de 80% dos focos estão 
localizados nas residências.

Carro fumacê estará 
em bairros de Fortaleza 
durante o mês de março
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Impostos. O prazo máximo para pagamento do IPTU 2022 com 6% de descontos encerra nesta terça-feira (8). O 
contribuinte poderá efetivar o pagamento em cota única por meio do boleto, já enviado às residências ou, imprimin-
do o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) disponível no site da Sefin - https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/.CIDADES

De acordo com informações prestadas aos jornalistas 
e radialistas que cobrem os trabalhos na Assembleia Le-
gislativa do Estado do Ceará, o deputado Nelinho Frei-
tas estaria deixando, ou seja, trocando o seu PSDB pelo 
MDB para disputar vaga na Câmara Federal. No flagran-
te, Nelinho encontra-se ao lado do presidente estadual 
do MDB, ex-deputado federal Eunício Oliveira e de ou-
tras figuras do partido. Aguarda-se para qualquer mo-
mento, filiações partidárias e do chamado troca-troca, 
inclusive a do jovem parlamentar citado.

PSDB perde e MDB ganha

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 8 de março de 2022  O ESTADO                     

Partido e candidatura
Aguarda -se para breve a decisão do ex-vice-prefeito 

do Eusébio e atual presidente da ABIH (Associação Bra-
sileira de Hotéis), Manuel Cardoso Linhares sobre sua fi-
liação e se vai mesmo disputar cadeira à Câmara Federal. 
Cearense de Crateús, Linhares tem ampla movimentação 
nos meios sociais, comerciais e políticos em Brasília.

Com Bolsonaro
A propósito de "Manezim, como é chamado, fala-se 

igualmente, que ele tem grande vinculação com o pre-
sidente Jair Bolsonaro, que por sinal é casado com uma 
pessoa descendente de conterrâneo dele lá do Crateús. 
Estamos atentos.

Parcelanento de dividas
Uma boa notícia afinal para os municípios brasileiros. 

É que as prefeituras que têm débitos com o Instituto Na-
cional de Seguro Social (INSS) inscritos na Dívida Ativa 
da União poderão renegociar suas pendências.

Saiba mais
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

baixou portaria que institui um parcelamento especial 
para os municípios que têm dívidas com o órgão. Os 
débitos vencidos até 31 de outubro do ano passado, por 
exemplo, poderão ser divididos em até 240 meses, ou 
seja, vinte anos. E por aí vai.

Programa social
Com cara já de Governadora do Ceará, o que deverá 

acontecer em menos de um mês (com a saída do gover-
nador Camilo Santana para ser candidato ao Senado da 
República), Izolda Cela lançou duas ações sociais que 
serão acompanhadas pelo Governo. Em evidência para 
todos os municípios o Programa de Oportunidades e 
Cidadania (POC) e o Projeto Costa de 4 Pontos. São 
estratégias de atendimento, acompanhamento e encami-
nhamento de adolescentes e jovens em pós-cumprimen-
to de medidas socioeducativas de meio fechado.

Conforme dados da Se-
cretaria Municipal da Saúde 
(SMS), em 2016, dos 37.454 
nascidos vivos na Rede Muni-
cipal de Saúde, 5.989, equiva-
lente a 15,9% do total, foram 
de mães adolescentes. Já em 
2021, dos 31.360 nascidos 
vivos, 3.559 eram de mães 
adolescentes, 11,2% do total. 
A redução de 4,7 pontos per-
centuais nesse indicador é um 
grande avanço quando leva-
mos em consideração múl-
tiplos fatores como histórico 
familiar, social e cultural, nas 
quais essas adolescentes estão 
inseridas, destaca a assessora 
técnica da área da Saúde da 
Mulher, Léa Dias.

“Um dos fatores mais im-
portantes de prevenção é a 
educação, peça chave para a 
saúde integral, tanto no âmbi-
to individual quanto coletivo. 
Munir os adolescentes, sejam 
meninas ou meninos, de co-
nhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores irá capacitá-
-los para cuidar de sua saúde, 
bem-estar e dignidade, bem 
como para avaliar suas esco-
lhas e como essas afetam as 

suas vidas”, afirma Léa.
Os índices de pré-natal tam-

bém evoluíram nesse período. 
Em Fortaleza, o percentual 
de gestantes adolescentes que 
realizaram sete ou mais con-
sultas de pré-natal, número 
preconizado pelo Ministério 
da Saúde (MS), cresceu 10,3%, 
entre 2016 e 2021. Das 22.354 
gestantes que realizaram seu 
acompanhamento no quanti-
tativo orientado pelo MS, em 
2021, 2.103 são adolescentes 
(59%) do total de 3.559.

Para obter estss evoluções, 
a Prefeitura realiza diver-
sas iniciativas intersetorias 
para prevenção da gravidez 
precoce. As ações abrangem 
as Secretarias Municipais 
da Educação (SME), com o 
Programa Viva seu Tempo, e 
da Juventude, por meio dos 
Cucas, além de universidades, 
dentre outras instituições. As-
sim, a conscientização acon-
tece de forma descentralizada, 
alcançando adolescentes e 
profissionais.

Saúde na Escola
A iniciativa do Ministério 

da Saúde (MS), com o eixo 
Direitos Sexuais e Reproduti-
vos e Prevenção de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 
(IST), trabalha a prevenção da 
gravidez divulgando métodos 
contraceptivos. Os materiais 
são recebidos nas unidades de 
saúde e as informações sobre 
o uso são transmitidas aos 
adolescentes.

Atenção Primária à Saúde 
A Atenção Primária à Saú-

de, através dos 116 postos de 
saúde da capital, atua pro-
movendo palestras, oficinas, 
aconselhamento, atualização 
do cartão de vacina, roda de 
conversas dentro dos grupos 
de gestantes. São trabalhados 
assuntos como gravidez na 
adolescência, planejamento 
familiar, desafios da mater-
nidade na adolescência, in-
fecções sexualmente trans-
missíveis, importância do 
aleitamento materno, cuida-
dos com o recém-nascido, 
direitos das gestantes e dos 
bebês, alimentação da nutriz, 
alterações psicológicas em 
virtude da gravidez ou do par-

to, dentre outros.
Além disso, os postos ofer-

tam camisinhas de forma 
gratuita, fazem o acompa-
nhamento do pré-natal des-
sas adolescentes e promovem 
grupos de apoio para gestan-
te. O atendimento especiali-
zado ocorre no Gonzaguinha 
da Messejana, com o projeto 
Sigo-Adolescente, que dá uma 
atenção integral as adolescen-
tes considerando as condições 
de saúde física, mental, social 
e cultural, pré-natal humani-
zado e o acompanhamento a 
fim de evitar a reincidência de 
uma nova gestação.

No atendimento, são apre-
sentados às adolescentes 
gestantes os métodos con-
traceptivos reversíveis de 
longa duração - conhecidos 
como LARCs, com o objeti-
vo de evitar a reincidência 
da gravidez na adolescência. 
“A literatura internacional 
mostra que esses métodos 
são mais eficientes para essa 
prevenção, como o DIU de 
cobre. Isso é oferecido para 
elas, mas é uma decisão in-
dividual”, ressalta Léa Dias.

FOTO  DIVULGAÇÃO

ADOLESCÊNCIA

FOTO DIVULGAÇÃO

Jovens de Fortaleza participam
de intercâmbio entre diversas capitais

A Prefeitura de Fortaleza 
realizou a solenidade de en-
trega das passagens e dos kits 
- com bolsa, camisa, garrafa 
e caneta - dos selecionados 
para o Liderança Jovem For-
taleza, programa de inter-
câmbio nacional para jovens 
entre 18 e 29 anos.

No total, 66 inscritos fo-
ram selecionados para passar 
oito semanas em alguma das 
seguintes cidades do Brasil: 
Campo Grande (MS), Ma-
naus (AM), Recife (PE), Rio 
de Janeiro (RJ) e São Paulo 
(SP). Após o período, os jo-
vens deverão desenvolver 
uma intervenção social em 
sua comunidade com base na 
experiência. O intercâmbio 
deve ocorrer entre março e 
maio de 2022.

De acordo com o prefei-
to José Sarto, Fortaleza tem 
se notabilizado pela política 
pública voltada para a juven-
tude e o programa Liderança 
Jovem é uma demonstração 
do incentivo ao protagonis-
mo nas comunidades. “To-
dos que estão aqui terão a 

oportunidade de fazer inter-
câmbio em outras cidades 
durante oito semanas com 
a tutoria de instituições que 
também atuam com a juven-
tude. Com essa experiência, 
irão conhecer e aprender 
como os jovens enfrentam os 
desafios nessas cidades. Te-
nho certeza de que será en-
riquecedor para eles e para 
serem construídas soluções 
e propostas para Fortaleza”, 
afirmou o prefeito.

Nos locais para onde serão 
enviados, eles terão tutoria 
das instituições e organiza-
ções parceiras do projeto e 
ficarão imersos nas iniciati-
vas sociais daquele território. 
A Prefeitura de Fortaleza, em 
parceria com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvi-
mento (BID), garantirá as 
passagens de ida e volta, hos-
pedagem, transfers de che-
gada e retorno no destino e 
seguro viagem, além de ajuda 

de custo de R$ 1.600.
Mariana Andrade do pro-

jeto Deixa Fluir, que luta pela 
dignidade menstrual e pelos 
direitos sexuais reprodutivos 
em Fortaleza, está indo para 
São Paulo. “Nosso projeto 
realiza rodas de conversas, 
palestras, entrega de absor-
ventes e produtos menstruais 
para mulheres e pessoas que 
menstruam em todos os ter-
ritórios da Cidade. A expec-
tativa com relação à viagem 
está gigante e o que eu mais 
espero é trazer aprendiza-
gem, diversidade e habilida-
des para que eu possa desen-
volver no meu projeto nas 
comunidades de Fortaleza. 
E também levar nossa baga-
gem”, ressaltou.

Além disso, das 100 
ações de impacto social 
resultantes do Liderança 
Jovem Fortaleza, 20 serão 
selecionadas no concurso 
Aqui Tem Juventude. Es-
sas intervenções serão pre-
miadas com um notebook, 
projetor, tela de projeção, 
impressora e caixa de som.

Fortaleza reduz índice de 
gravidez entre adolescentes

Ações da secretaria municipal de Saúde de Fortaleza ajudaram a 
reduzir em 41,5% o número de adolescentes grávidas em 5 anos

Em 2021, dos 31.360 
nascidos vivos, 3.559 eram 
de mães adolescentes, 
11,2% do total
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INTERNACIONAL
Moeda. Investidores russos quase quadruplicaram o volume de recursos movimentados diariamente 
em criptomoedas, principalmente o Bitcoin, desde que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, invadiu 
a vizinha Ucrânia, há cerca de vinte dias. Russos saltaram para US$ 75 milhões logo após as sanções.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 8 de março de 2022

A Rússia de Vladimir Pu-
tin listou pela primeira vez 
as condições que apresentou 
à Ucrânia para acabar com 
a guerra que devasta o país 
vizinho há 12 dias. Em uma 
entrevista à agência Reuters, 
por telefone, o porta-voz do 
Kremlin, Dmitri Peskov, afir-
mou que a operação “acaba 
em um instante” se Kiev se 
render militarmente, mudar 
sua Constituição para garan-
tir que nunca irá aderir à Otan 
(aliança militar ocidental) ou 
à União Europeia, reconhecer 
a Crimeia anexada em 2014 
como russa e as ditas repúbli-
cas separatistas do Donbass, 
no leste, como independentes.

Segundo Peskov, os nego-
ciadores russos já informaram 
aos ucranianos seus termos na 
semana passada, quando fize-
ram duas reuniões na Belarus. 
Uma terceira rodada ocorreu 
nesta segunda (7), mas segun-
do os enviados de Kiev apenas 
resultou em pequenos avanços 
na coordenação para a criação 
de corredores humanitários.

Expectativas
O negociador-chefe de 

Moscou, o ex-ministro da 

Cultura Vladimir Medinksi, 
foi mais direto e disse que a 
conversa “não está à altura 
das expectativas de Moscou”, 
um eufemismo para a rejeição 
dos termos. “Esperamos que 
na próxima vez tenhamos um 
avanço mais significativo”, dis-
se. Na próxima quinta (10), os 
chanceleres dos dois países de-
vem se encontrar na Turquia. 
Enquanto isso, os combates se 
intensificaram em torno de 
Kiev, levando a temores de 
que o esperado ataque direto 
à capital com tropas e blinda-
dos se materialize.

Peskov afirma que não ha-
verá exigências territoriais 
adicionais a serem feitas, o 
que não condiz com o mapa 
que se desenha no solo ucra-
niano, particularmente com o 
estabelecimento de uma pon-
te terrestre entre o Donbass e 
a Crimeia, base da Frota do 
Mar Negro russa.

Se a cidade de Mariupol, 
sob intenso cerco e objeto da 
discussão acerca de corre-
dores humanitários, cair, tal 
ligação está estabelecida. E 
as forças de Putin lutam para 
chegar até Odessa, o maior 
porto ucraniano. Se conse-

guirem, apesar dos reveses no 
caminho no fim de semana, 
podem isolar o país do mar. 
“Nós realmente estamos aca-
bando a desmilitarização da 
Ucrânia. Vamos acabá-la. Mas 
a principal coisa é a Ucrâ-
nia cessar sua ação militar. 
Aí ninguém vai atirar”, disse 
Peskov. Em outras palavras, o 
Kremlin quer a rendição dos 
ucranianos, algo que o go-
verno de Volodimir Zelenski 
rejeita. No sábado (5), Putin 
havia dito que a Ucrânia cor-
ria o risco de deixar de ser um 
Estado soberano.

“Eles devem fazer emendas 
à Constituição de acordo com 
as quais a Ucrânia irá rejeitar 
entrar em qualquer bloco”, 
afirmou, sobre a neutralida-
de. A frase é importante, pois 
“qualquer bloco” indica não só 
o temor decantado dos russos 
de ter um país enorme mem-
bro da Otan junto às suas fron-
teiras, mas também o desejo 
de evitar que a União Europeia 
transforme a Ucrânia em uma 
vitrine do tipo de democracia 
que possa inspirar opositores 
de Putin na Rússia.

Peskov disse que “seria 
uma questão de tempo” ver 

mísseis intermediários e ou-
tras armas ofensivas coloca-
das numa Ucrânia que fizesse 
parte da Otan. “Tivemos de 
agir.” A questão da neutrali-
dade estava no centro do ul-
timato feito aos EUA e à Otan 
em dezembro por Putin, que 
foi rejeitado liminarmente 
pelos ocidentais. No caso, o 
russo queria a garantia deles 
de que não trariam a Ucrânia 
para seu lado.

Em 2008, tal possibilidade 
levou o Kremlin a lutar uma 
guerra na Geórgia, vencida 
em cinco dias. As ações de 
2014 na Ucrânia já seguiam 
essa lógica, já que o governo 
pró-Rússia de Kiev havia caí-
do após protestos de rua por 
não ter aceitado um acordo 
comercial com os europeus. 
Putin busca manter o cin-
turão que separa a Rússia de 
seus adversários, como fize-
ram antes o Império Russo e 
a União Soviética.

Por fim, as questões terri-
toriais existentes. Que a reto-
mada da Crimeia por Moscou 
em 2014 é um fato consumado, 
isso é admitido por qualquer 
diplomata ocidental. Fazer Kiev 
aceitar parece algo mais difícil.

O governo polonês apro-
vou um projeto de lei para 
criar um fundo de 8 bilhões 
de zlotys (R$ 9,4 bilhões) 
para ajudar os refugiados da 
guerra da Ucrânia. O país 
é o que mais tem recebido 
pessoas vindas do conflito 
-mais de 1 milhão, segundo 
a ONU, ou 60% do total. O 
esforço de ajuda, até agora, 
tem sido predominante-
mente mantido por organi-
zações não governamentais, 
voluntários e municípios. A 
nova legislação, que deve ser 
aprovada pelo parlamento 
polonês na terça-feira em 
um processo legislativo 
acelerado, permitirá o 
financiamento de alimentos 
e alojamento temporá-

rio, além de medidas que 
permitam que os refugia-
dos trabalhem legalmente 
e tenham acesso à saúde 
pública e à assistência social. 
O projeto também prevê 
oferecer um benefício único 
de 300 zlotys (R$ 330) para 
cada refugiado e assistência 
financeira para famílias que 
hospedam ucranianos -de 
até 1.200 zloty (R$ 1.330) 
por mês por um período de 
dois meses. A Riot Games, 
anunciou no sábado (5) que 
doará US$ 1 milhão (cerca 
de R$ 5 milhões na cotação 
atual) para três organizações 
sem fins lucrativos: Inter-
national Medical Corps, 
Médicos sem Fronteiras e a 
Cruz Vermelha Polonesa.

Polônia planeja 
fundo bilionário 
para pagar auxílio

Guerra: Vladimir Putin expõe 
lista de condições para fim
Entre as exigências, Rússia quer que Kiev se renda militarmente e mude sua 
Constituição para garantir que nunca irá aderir à Otan ou à União Europeia

ESTADO DO CEARÁ - ARARIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - CNPJ N° 
37.793.728/0001-28 - CONCESSÃO DE LICENÇA. Torna público que recebeu da Secretaria de Urbanis-
mo e Meio Ambiente - SEUMA, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 002/2022-CORD.AMB. para alteração 
do projeto de parcelamento de solo urbano, localizado no município do Crato, na avenida José Horácio 
Pequeno, bairro Lameiro, s/n, com validade até 17 de fevereiro de 2022.Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas normas e instruções de Licenciamento da SEUMA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS EM VANS DE CAUCAIA - COOPERVANS LTDA.

CNPJ Nº 04.770.473/0001-29 - NIRE Nº 23.4.00011041 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA  

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO - O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS EM 

VANS DE CAUCAIA - COOPERVANS LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA os senhores associados 

para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA que será realizada em sua sede, Rua Manoel 

bandeira 58, Parque São Gerardo, Caucaia, Ceará, no dia 23/MARÇO/2022, às 13 horas, em 1ª convocação, com a 

presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em pleno gozo dos seus direitos sociais, em 2ª convocação, às 14 horas, 

com presença de 50% dos cooperados mais um, em plenas condições de votar e em 3ª e última convocação às 15:00 

horas, com no mínimo dez cooperados presentes para deliberarem sobre as seguintes ORDENS DO DIA: ASSEMBLÉIA 

GERAL ORDINÁRIA: I - Prestação de contas do exercício 2021, compreendendo;a) Relatório da gestão;b) Balanço;c) 

Demonstrativo dos resultados apurados na sociedade; d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte;e) 

Parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação dos resultados apurados; III – Eleição e posse dos componentes dos Conselhos 

Fiscal e Ética para mandato de até 01(um) ano; IV – Fixação dos honorários, gratificações e da cédula de presença para os 

componentes do Conselho de Administração, Fiscal e Ética. V – Alteração de Taxa Administrativa; VI – Inclusão, Eliminação 

e Exclusão de cooperados; VII – Outros Assuntos de interesse social de caráter não deliberativo.ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA: I – Reforma do Estatuto; II – Outros Assuntos de interesse social de caráter não 

deliberativo.Para efeito de verificação de quorum, a COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS EM VANS 

DE CAUCAIA - COOPERVANS LTDA, conta com 20 (vinte) cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais.

Caucaia/CE, 08  de Março de 2022.  

 

RICARDO OLIVEIRA DE LIMA -  PRESIDENTE

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Infraestrutura - Extrato do 
Contrato 21.23.10/TP-01, oriundo da Tomada de Preços N° 21.23.10/TP. Objeto: Contratação de 
Pessoa Jurídica para Construção de Praça e Pavimentação de Acesso a Localidade de Lagoa 
da Mangabeira no Município de Itapipoca/CE. Empresa Contratada: CONTRUTORA IMPACTO 
COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 00.611.868/0001-28. Valor Global do 
Contrato: R$ 1.857.687,30 (hum milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete 
reais e trinta centavos). Vigência do Contrato: 12 (doze) meses. Data da assinatura do Contrato: 
03 de março de 2022. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alteraçãões. Signatários: pelo Contratante, 
Antônio Vitor Nobre de Lima e, pela Contratada, Eliseu Bastos Lira. Itapipoca/CE, 07 de março de 2022. 
Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Finanças - Resultado de 
Habilitação e Data para Abertura das Propostas de Preços - Tomada de Preços Nº 22.19.01/
TP. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos de 
Consultoria Tributária para Aprimoramento do Setor de Arrecadação Municipal, com Apoio 
Consultivo, Orientação, Suporte e Implementação de Atividades visando o incremento da 
Receita Tributária Própria, conforme especificações do Anexo I – Projeto Básico. Após a devida 
análise dos documentos de habilitação, concluiu-se que as empresas que atenderam a todas as 
exigências editalícias foram as seguintes: 1. DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita 
no CNPJ (MF) 13.394.530/0001-03; 2. BR PROJETOS, SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita 
no CNPJ 27.060.226/0001-34, sendo portanto declaradas HABILITADAS. Por conseguinte, restou 
INABILITADA, pelos motivos a seguir descritos, a seguintes empresas 1. YZALLON M. LOPES, 
inscrita no CNPJ 41.776.364/0001-64, uma vez que não atendeu aos itens 4.2.6.2 e 4.2.6.3 do Edital. 
Diante do exposto, abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da lei 8.666/93, 
a contar desta data. Findo o prazo recursal e não havendo interposição de recurso, designa-se o 
dia 17 de março de 2022, às 08h30min, para abertura e julgamento dos envelopes de propostas 
de preços. Itapipoca/CE, 07 de março de 2022. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da CPL.  

Estado do Ceará – Prefeitura de São João do Jaguaribe - Aviso de Licitação. A CPL comunica 
que no período de 09 de março de 2022 a 31 de março de 2022 estará recebendo documentação 
dos interessados em participação na Chamada Pública nº 07.03.01/2022, que tem por objeto 
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÁREAS 
DISTINTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE  DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
JAGUARIBE. O edital completo estará à disposição (dias úteis) nos horários: 07h às 13h, na 
Prefeitura à Rua Cônego Climério Chaves, 307, Centro. São João do Jaguaribe - CE, 07 de março 
de 2022. José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura de São João do Jaguaribe - Secretaria da Saúde – Pregão 
Eletrônico Nº 07.03.03/2022 - Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se encontra à disposição dos 
interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.03.03/2022 – GOVERNO, cujo objeto 
é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, sendo o Recebimento das Propostas até 
o dia 23/03/2022, às 08:00; abertura das propostas e início da sessão de disputa de preços no 
dia 23/03/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser adquirido no 
endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br e no portal de licitações do TCE: www.tce.
ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe – CE, 07 de março de 
2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura de São João do Jaguaribe - Aviso de Licitação. A CPL comunica aos 
interessados que próximo dia 22 de março de 2022, às 09hs, estará abrindo licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.03.02/2022, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS 
DE AR E BATERIAS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. O edital completo estará à disposição 
dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos horários de 07h às 13h, no endereço 
da Prefeitura na Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - Sala de Licitações e no portal de 
licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. São João do Jaguaribe - CE, 07 de março de 
2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O 
município de Uruoca-CE, através da CPL torna público a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
0032402.2022. OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
SÓLIDO DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E 
LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO, PODA E CAPINAÇÃO DO MUNICIPIO DE URUOCA. 
Abertura dia 07 de abril de 2022, às 08:00 horas, 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, Uruoca-CE. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA 
ALBUQUERQUE SILVEIRA - PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Aditivo - O 
município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal da Educação, torna público o Extrato 
do primeiro aditivo do PREGÃO ELETRONICO Nº. 0051711.2021, cujo objeto é AQUISIÇÃO 
DE LIVROS E MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE 
ESCOLA E FUNDAMENTAL I E II DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Contratada: EDIÇÕES 
IPDH - GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 09.596.757/0001-64, Contrato n°. 
0051711.2021-01, Valor do aditivo: R$ 22.980,00, referente a 10,21% do contrato. Dotação: 
nº 0808.12.365.0121.2.035. Elemento de gasto do aditivo: 3.3.90.30.00. Vigência do aditivo: 
04/03/2022 A 31/12/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. FRANCISCO DAS CHAGAS 
PEREIRA -  ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Aditivo - O 
município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal da Saúde, torna público o Extrato do 
segundo aditivo da TOMADA DE PREÇO N° 0072801.2019, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO PROJETO 
FORTALECIMENTO DA SAÚDE AMBIENTAL PARA REDUÇÃO DOS RISCOS À SAÚDE HUMANA 
DO MUNICIPIO DE URUOCA/CE, CONFORME PROPOSTA Nº 104751/2017 – MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Contratada: A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS EPP, CNPJ: 05.951.857/0001-00, Contrato 
n°. 0072801.2019-01, R$ 978.900,00, Dotação: nº 0901.10.301.0123.2.046. Elemento de gasto do aditivo: 
3.3.90.39.00. Vigência do aditivo: 24/02/2022 A 24/08/2023. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. 
MARIA CLARA DE LIMA SARAIVA - ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DA SAÚDE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Contrato - O município 
de Uruoca-CE, através da Prefeitura Municipal de Uruoca, torna público os Extratos de Contratos 
do Pregão Eletrônico n°. 0022911.2021, cujo objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO 
DE URUOCA-CE. Contratada OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA -CNPJ: 41.600.131/0001-97, Contrato n°. 0022911.2021-01, R$ 3.234.591,60. Dotações: 
0801.12.361.0117.2.015; 0801.12.365.0117.2.022; 0801.12.365.0117.2.023;0801.12.366.0117.2.0
2;0801.12.367.0117.2.029. Elemento de gasto dos contratos: 3.3.90.30.00. Vigência do contrato: 
07/03/2022 A 31/12/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. FRANCISCO DAS CHAGAS 
PEREIRA - ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato Termo Aditivo - Primeiro 
Termo Aditivo de acréscimo o ao Contrato nº 0012706.2020-02. Contratante: Secretaria Municipal 
Educação. Contratado: CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA- CNPJ: 02.110.202/0001-11. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO 
E AMPLIAÇÃO DO CEI VANIA ROCHA, DA EEF. DOMINGOS ALVES E DA EEF FRANCISCO 
MARQUES VIEIRA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. LOTE II: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CEL DOMINGOS ALVES PEREIRA. Valor do contrato 
original:  R$ 845.464,21, e passa a ser o valor de R$ 884.985,41, com o termo aditivo de acréscimo. 
Data da Assinatura do termo aditivo: 04/03/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. 
Francisco das Chagas Pereira -  Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Aditivo - O 
município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal da Saúde, torna público o Extrato do 
primeiro aditivo do PREGÃO ELETRÔNICO N° 0061609.2021, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS FRANCISCO 
NUNES DE LIMA, E UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE TIPO VAN (COM ACESSIBILIDADE 
CADEIRANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA ANICETO ROCHA, 
JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Contratada: MANUPA 
COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS 
EIRELI, CNPJ: 03.093.776/0003-53, Contrato n°. 0061609.2021-02, R$ R$:359.999,99, Dotação: 
nº 0901.10.301.0075.2.041. Elemento de gasto do aditivo: 4.4.90.52.00. Vigência do aditivo: 
04/02/2022 A 05/04/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. MARIA CLARA DE LIMA 
SARAIVA - ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Cooperativa Cearense de Produtores Familiares CCPF - CNPJ: 21.128.101/0001-12 - 
Edital de Convocação Para Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente Edital de 
Convocação, O Presidente da Cooperativa Cearense de Produtores Familiares CCPF, CNPJ: 
21.128.101/0001-12, situada à Rd. Rural, S/Nº, Amanari, Maranguape-CE, CEP: 61.979-000, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca seus cooperados, para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 18 de março de 2022, às 14:00 horas 
em Primeira Convocação, com a presença de no mínimo dois terços dos cooperados, às 15:00 
horas em Segunda Convocação, com a presença de no mínimo metade mais um dos 
cooperados e às 16:00 horas em Terceira e Última Convocação, com a presença de no mínimo 
10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia para a AGO: 1 - Prestação 
de contas do exercício 2021, 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do 
exercício de 2021; 3 – Eleição de cargos da diretoria 2022/2026; 4 - Eleição do conselho fiscal 
para 2022/2023; 5 - Assuntos gerais de interesse da sociedade. Maranguape, 08 de março de 
2022. Antonio Flaviano CID de Freitas - presidente da CCPF.

FECOERCE – Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento 
Rural do Estado do Ceará LTDA. CNPJ: 05.874.094/0001-4. End: Rua Vicente Aguiar,Nº. 
145,Bairro de Fátima-Fortaleza-Ceará. Convocação da Assembleia Geral Ordinária - 
Edital de 1ª, 2ª e 3ª Convocação. O  Presidente da FECOERCE – Federação das Cooperativas 
de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Estado do Ceará, LTDA  conforme Artigo 23,  
do Estatuto Social e Artigo 38, Parágrafo 1º. da Lei 5.764/71, convoca as Filiadas da 
FECOERCE para a Assembléia Geral Ordinária, a ter lugar no Auditório da FECOERCE, situado 
a Rua Vicente Aguiar, nº 145, Bairro de Fátima – Fortaleza  - Ceará, em primeira convocação às 
08:00 horas do dia 25 de  Março de 2022, com a presença de no mínimo dois terços (2/3)  das 
Filiadas. Caso não haja quorum legal, realizar-se-á em segunda convocação no mesmo dia e 
local às 09:00 horas e com a presença de no mínimo metade e mais um das Filiadas. Ainda 
assim, não se verificando o quorum exigido realizar-se-á também no mesmo dia e local às 10:00 
horas e com a presença de no mínimo quatro (04) Filiadas. A Ordem do Dia dos Trabalhos é a 
seguinte: 1º - Relatório da Gestão do Conselho de Administração acompanhado do Parecer do 
Conselho Fiscal/2021; 2º -  Balanço Geral/ 2021; 3º - Demonstrativo das Sobras Apuradas ou 
Perdas/2021;  4º - Eleição para Membros do Conselho Fiscal para o período de Março/2022 à 
Março/2023; 5º - Eleição para Membros do Conselho de Administração para o período de 
Março/2022 à Março/2026; 6º - Autorização para o Conselho de Administração dar em garantia 
os bens imóveis da FECOERCE, junto a Instituições Financeiras. Para efeito de cálculo de 
quorum,  conta presentemente a Federação com 13 Filiadas. Fortaleza - CE, 03 de março de 
2022. José dos Santos Sobrinho – Presidente.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO DE 

LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.o 2022.03.04.01PP: OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT FUNERAL 

VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL 

AUXÍLIO- FUNERAL, PELA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

DIREITOS HUMANOS DE BARROQUINHA/CE. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. A 

COMISSÃO DE PREGÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE NO DIA 23 DE MARÇO 

DE 2022, ÀS 09:00 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ESTARÁ 

RECEBENDO OS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO. O EDITAL 

ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SALA DA C.P.L., SITUADA À RUA LÍVIO 

ROCHA VERAS, 549, CENTRO, BARROQUINHA-CE E NO SITE DO TCE  

www.tce.ce.gov.br. COMISSÃO DE PREGÃO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO DE 
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 
2021.06.08.01CP/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DO LIXO NO 
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO. TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE O CERTAME 
SUPRA CITADO FOI REVOGADO POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM 
A CLÁUSULA 23.1. DO EDITAL. MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE (88) 3623 
1137 DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS. A COMISSÃO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO DE 

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 

2021.09.08.01PP/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A 

PONTO DE DESTINO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 

BARROQUINHA/CE TIPO: MENOR PREÇO. O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO COMUNICA 

AOS INTERESSADOS QUE O CERTAME SUPRA CITADO FOI REVOGADO POR MOTIVOS 

ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A CLÁUSULA 23.1.2 DO EDITAL. MAIORES 

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE (88) 3623 1137 DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS. A 

COMISSÃO.

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 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico - Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços Nº 
04.02.01/2022-07/TP. Objeto: contratação de pessoa jurídica para executar a reforma e ampliação 
de 01(um) galpão no bairro São Sebastião, sede deste Município, de responsabilidade da 
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Amontada, conforme Termo de Ajuste Nº 
014/CIDADES - Governo do Estado. As empresas que atenderam todas as exigências editalícias 
foram as seguintes: FJ2 Contruções EIRELI, WM de Vasconcelos Engenharia ME, Virgilio e Jacira 
Construções LTDA, MV&R Locação e Construção EIRELI, Limpax Construções e Serviços & 
Serviços LTDA, LS Serviços de Construções EIRELI, Incorporadora e Construtora Nordeste LTDA, 
Savires Iluminação Construções EIRELI, Aguia Construções e Incorporações LTDA, Eco Tec 
Construções e Serviços EIRELI, Construtora e Serviços JRS EIRELI, ML Entretenimento, 
Assessoria e Serviços EIRELI,  Ramilos Construções EIRELI, RCON Construções e Serviços 
EIRELI-ME, Juaçaba Construções Locação e Serviços LTDA, Cenpel Centro Norte Projetos e 
Empreendimentos LTDA e RSM Pessoa EIRELI, portanto Habilitadas, enquanto que as empresas: 
FJ Construtora EIRELI, não apresentou a Certidão do CREA do Engenheiro, Item 4.2.2.2, Sevla 
Construções EIRELI, apresentou o Item 4.2.3.1 incompleto, Prime Construções e Locações 
EIRELI,  não apresentou o item 2.2.3, portanto Inabilitadas. Diante do exposto, abre-se o prazo 
recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "a", a contar desta data. Findo o prazo recursal e não 
havendo interposição de recurso, designa-se o dia 16 de março de 2022, às 09h00min, para 
abertura e julgamento dos envelopes de propostas de preços. Amontada/CE, 07 de março de 
2022. Nara Lucia Silveira de Pinho - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, Obras 
e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços Nº. TP-03.07.1/2022-
SEINFRA. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de roço 
(roçado) manual em diversas estradas vicinais do Município de Brejo Santo-CE, conforme 
projeto, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. tipo: menor preço global. Regime 
de execução: indireta. A Comissão Permanente de Licitação deste município comunica aos 
interessados que no dia 24 de março de 2022, a partir das 08h:00m (horário local), na Rua José 
Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de 
"Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores informações ou aquisição do edital no endereço 
acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço 
eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 
2022.03.04.01. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús comunica 
aos interessados que fará realizar licitação em sua sala, na Prefeitura Municipal de Cariús, 
localizada na Rua Raul Nogueira, s/n – Esplanada – Cariús - CE, às 08:00hs do dia 24 de março de 
2022, Sessão de recebimento dos documentos de Habilitação e Propostas para a Tomada de 
Preços Nº. 2022.03.04.01, tipo – menor preço, destinada a contratação de pessoa jurídica apta a 
executar obras de construção de pavimentação em pedra tosca no Município de Cariús, junto a 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme MAPP 819 - SOP. O Edital poderá ser 
adquirido junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no horário das 07:30 às 
11:30 horas. Informações pelo fone (0xx88) 3514-1219. Cariús – CE, 07 de março de 2022. 
Reldembergue Possidônio de Lacerda - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação - Tomada de Preços 

Nº 2022.03.04.02. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús 

comunica aos interessados que fará realizar licitação em sua sala, na Prefeitura Municipal de 

Cariús, localizada na Rua Raul Nogueira, s/n – Esplanada – Cariús - CE, às 10:00h do dia 24 de 

março de 2022, Sessão de recebimento dos documentos de Habilitação e Propostas para a 

Tomada de Preços Nº. 2022.03.04.02, tipo – menor preço, destinada a contratação de pessoa 

jurídica apta a executar reforma da Praça da Igreja de São Vicente, Igreja de Caipu, Praça da 

Prefeitura e Praça da República, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos do 

Município de Cariús, conforme MAPP 817. O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no horário das 07:30 às 11:30 horas. Informações 

pelo fone (0xx88) 3514-1219. Cariús – CE, 07 de março de 2022. Reldembergue Possidônio 

de Lacerda - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira – Resultado da Habilitação. 
A Comissão de Licitação da Câmara de Lavras da Mangabeira/CE, comunica aos interessados 
o resultado da fase de habilitação referente à Tomada de Preços N° 2022.02.16.01, cujo objeto é 
a contratação de pessoa jurídica de serviços de assessoria e execução contábil, assessoria e 
acompanhamento de recursos humanos envolvendo: processamento da folha de pagamento, 
geração e transmissão de arquivos, GFIP, RAIS e SIM, e assessoria no gerenciamento 
operacional do controle interno, compreendendo os controles de almoxarifado, patrimonial, 
combustível e controle de despesas, junto a Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira/CE, 
conforme anexo I, declarando: Habilitadas as empresas: 1. B2G Cainfotec Comprime LTDA, 
CNPJ N° 34.239.627/0001-11, 2. Ciclos – Contabilidade S/S LTDA, CNPJ N° 12.040.089/0001-
07, 3. Valor Assessoria e Consultoria Contabil S/S LTDA, CNPJ N° 10.490.579/0001-71, 4. 
Vicente Leite Bessera (Bessera Contabilidade), CNPJ N° 39.398.784/0001-93, 5. F O Santos 
Servicos e Assessoria EIRELI (FS Servicos e Assessoria), CNPJ N° 21.623.908/0001-21, e 6. 
Ambiental Solucoes e Servicos EIRELI, CNPJ N° 24.994.347/0001-65, E empresas Inabilitadas: 
1. Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial LTDA, CNPJ N° 12.762.123/0001-00, 2. F A 
de Lima Autopecas, CNPJ N° 33.652.309/0001-15, 3. Eugenio Alves do Nascimento LTDA, 
CNPJ N° 28.904.661/0001-60, 4. J P Lopes de Alcantra, CNPJ N° 15.294.308/0001-64, e 5. R & 
A Assessoria Contabil, Servicos e Informatica S/S LTDA, CNPJ N° 13.075.241/0001-41. A 
Comissão de Licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea 
"a" da Lei Federal nº 8.666/93. Lavras da Mangabeira - CE, 07 de marco de 2022. Carlos 
Henrique de Sousa Sá. Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Prefeitura Municipal de Jaguaruana, 
através da Pregoeira, torna público que o Processo de Pregão Eletrônico N° 2022.02.16.01-PERP, 
tendo como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva em veículos pequenos da frota do Município de Jaguaruana-
CE. Foi revogado por motivos supervenientes e de interesse público, suficientes para justificar a 
conduta, conforme Art. 49 da Lei n° 8.666/93. Jaguaruana/CE, 07 de Março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 23 de março de 2022, às 
9h30min, (horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão 
Eletrônico nº 008/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de urnas mortuárias e kit funeral, bem como serviços de translado para concessão 
de benefícios eventuais, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Tururu – CE. O 
edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor 
de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceção, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu, 07 
de março de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.



Fortaleza/Ce, 02 de março de 2022. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA. Convocamos os Senhores Condôminos do Condomínio Premium, para comparecerem à 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará, no dia 24 de março de 2022 (quinta-feira) de 
2022 às 18:00h em primeira convocação com 1/2 dos condôminos presentes e às 18:30h em segunda 
e última convocação com qualquer número dos convocados, para serem deliberados os assuntos da 
ORDEM DO DIA abaixo discriminada conforme prevê o Art. 1.355 do Código Civil. 1. Demonstração das 
ações em 2021; 2. Prestação de contas Exercício 2021; 3. Orçamento condominial Exercício 
2022 e aprovação das cotas Condominiais; 4. “hposição e deliberação sobre as manutenções 
e reformas necessárias; 5. Aprovação do custo e da taxa a ser cobrada para execução das 
manutenções e reformas necessárias; 6. Eleição de conselho fiscal para continuação do 
mandato 2022/2023; 7. Deliberação sobre a graduação de multas para conduta de violação da 
convenção e Tabela de multas de obr:as; 8. Deliberação sobre o padrão de placas e portas das 
salas; 9. Exposição e definição sobre o controle de acesso. 10. Demais assuntos de interesse 
coletivo. Obs.1: Qualquer dúvida referente aos temas a serem tratados nesta Assembleia, os senhores 
condôminos interessados podem se dirigir à sede da Administração do Condomínio Premium no 12º .pav.
irnento , Torre Norte (Skylou.nge). Obs.2: Aqueles que não puderem comparecer, poderão se fazer 
representar por procuração original com firma reconhecida, com representação específica com direito a 
votação. Deve ser entregue com 1 dia útil de antecedência. Obs.3: lembramos que, .conforme Artigo 
1.335 do Código Civil, os condôminos só .poderão votar se estiverem quites com as taxas condominiais. 
Os ausentes ficam obrigados a aceitar o que for deliberado. Jaap Stelia Thoen - Síndico  

COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DO ESTADO DO 
CEARA - COOPECE. CNPJ 41.525.143/0001-02 - NIRE 23400018755. EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Pelo presente 
Edital de Convocação a Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE 
PROFISSIONAIS DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COOPECE., com sede na Rua 
Tomaz Acioli, 1493 – sala 01 – Dionísio Torres, em Fortaleza, Estado do Ceará, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, especialmente o disposto no art. 48, “d” do 
Estatuto Social da Cooperativa, CONVOCA os 7 (sete) cooperados para reunirem-se 
em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) que será realizada em 18 de 
março de 2022, no endereço acima indicado, às 8:00h. em primeira convocação, com 
a presença de dois terços dos cooperados, às 9:00h. em segunda convocação, com a 
presença de metade mais um dos cooperados e às 10:00h. em terceira e última 
convocação com a presença 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por 
cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número, para deliberarem sobre a 
seguinte: ORDEM DO DIA 1. Alterar o parágrafo único do artigo 2o. do Estatuto Social, 
que trata do objeto da cooperativa, para retirar a atividade de UTI Móvel da relação de 
atividades (CNAE) que constam no CNPJ. Fortaleza (CE), 08 de março de 2022. 
Cristiane Furtado Braga -- Presidente

COFTALCE – Cooperativa dos 
Oftalmologistas do Ceará Ltda.

Av. Senador Virgílio Távora 318/405 – Meireles –  
Fone 3242-5265 – Cep. 60170-250 – Fortaleza-Ce.

NIRE 23400004959
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital de convocação, o Presidente da COF-
TALCE - Cooperativa dos Oftalmologistas do Ceará Ltda, 
no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca todos os cooperados a participarem 
da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada 
no dia 21 de Março de 2022, pelo aplicativo Zoom, 
conforme Lei n° 14.010/2020, em 1a convocação às 
18h00, com 2/3 (dois terços) dos associados, em 2a con-
vocação às 18h30 com metade mais 1 (um) dos associa-
dos, e em 3a convocação às 19h00 horas com o mínimo 
de 10 (dez) associados, em pleno gozo dos seus direitos, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apro-
vação dos relatórios contábeis e Balanço de 2021, com 
aprovação do parecer do Conselho Fiscal. 2. Apresenta-
ção da situação com planos de saúde e atuais negocia-
ções. 3. Eleição da nova diretoria para o biênio 2022-
2024 e Conselho Fiscal para o anuênio 2022/2023. 

Fortaleza, 08 de Março de 2022.





Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 8 de março de 2022   O ESTADO                     10

ECONOMIA Download. Já está disponível o programa da declaração do Imposto de Renda 2022. O prazo 
para fazer a declaração vai até 29 de abril. Quem entrega nos primeiros dias recebe a restitui-
ção, caso tenha direito, nos primeiros lotes.

A partir de agora as ges-
tantes elegíveis ao Benefí-
cio Composição Gestante 
(BCG) também terão di-
reito ao Auxílio Brasil. A 
medida foi anunciada nes-
sa segunda-feira (07/03), 
pelo Ministério da Cidada-
nia. A finalidade do BCG é 
aumentar a proteção à mãe 
e ao bebê durante a ges-
tação, promovendo maior 
atenção a uma fase essen-
cial para o desenvolvimen-
to da criança. 

O valor do benefício é 
de R$ 65 por mulher grávi-
da na família, pago duran-
te nove meses, é concedido 
sem ter em conta o estágio 
da gravidez ou se o pré-na-
tal  foi iniciado. Isso quer 
dizer que uma família que 
tenha mais de uma gestante 
identificada poderá receber 

mais de um benefício.
Recebem o benefício as 

famílias inscritas no Ca-
dÚnico ou já beneficiárias 
do Auxílio Brasil, desde 
que sejam respeitadas as 
demais regras do progra-
ma, tais como a família 
não possuir renda per ca-
pita mensal superior à li-
nha de pobreza (entre R$ 
100 e R$ 200), salvo se 
estiver dentro da regra de 
emancipação.

“Cada gestante só pode 
receber um BCG por vez. 
Uma vez concedido, a ges-
tante só poderá receber 
um novo BCG após 12 me-
ses da concessão do BCG 
anterior, mesmo que haja 
gestações diferentes neste 
período”, diz a instrução 
normativa do Ministério 
da Cidadania publicada no 

Diário Oficial da União. 
Ainda segundo o docu-

mento não será possível o 
registro da gestação caso 
o atendimento tenha sido 
realizado após a data pro-
vável do parto, contada até 
42 semanas após a última 
menstruação da mulher.

Regras
A instrução necessária 

para saber quem tem di-
reito a receber o benefício 
é feita em conjunto  pelos 
ministérios da Saúde e da 
Cidadania. Pela instrução, 
o Ministério da Saúde  é 
responsável pelo repasse 
para o Ministério da Ci-
dadania da relação de ges-
tantes localizadas nos Ser-
viços de Atenção à Saúde 
do Sistema Único de Saú-
de (SUS), e também pela 

rotina já estabelecida de 
acompanhamento de con-
dicionalidades de saúde, 
como a realização do pré-
-natal.

Os dados do acompa-
nhamento de condiciona-
lidades de saúde do siste-
ma de informação do SUS 
também serão utilizados 
para a concessão do be-
nefício.  Para casos assim, 
a instrução normativa diz 
que o acompanhamen-
to das condicionalidades 
de saúde será realizado em 
duas vigências por ano, 
uma  de janeiro  a junho e a 
outra  de julho  a dezembro. 
O público a ser acompanha-
do será selecionado a cada 
vigência pelo Ministério da 
Cidadania com base na fo-
lha de pagamento do Auxí-
lio Brasil e no CadÚnico.

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Diante da disparada do preço do petróleo, Bolsonaro 
afirmou que o Governo estuda rever a política de paridade 
internacional de preços da Petrobras – talvez até terminar 
as eleições. Segundo ele, tem uma legislação errada feita em 
gestões anteriores sobre uma paridade com o preço inter-
nacional dos combustíveis – e parece que lembrou disso só 
este ano. Ou seja, quem dita o preço aqui é o mercado lá 
fora, o que não é novidade para ninguém. O que mudou 
foi a desvalorização da estatal na Bolsa após essas decla-
rações dele, ontem. Já o preço nas bombas, só aumenta. O 
chamado PPI (Preço de Paridade de Importação) foi imple-
mentado em 2016, durante o governo Temer, e na gestão do 
ex-presidente da Petrobras Pedro Parente.

O candidato à reeleição citou que devem participar da 
discussão sobre o tema autoridades dos ministérios da Eco-
nomia e do Ministério de Minas e Energia, além da própria 
Petrobras, coisa que deveria ter sido feita no início do seu 
governo. Ele disse ainda que, caso o avanço do preço inter-
nacional dos combustíveis fosse integralmente repassado 
aos postos, haveria um reajuste de cerca de 50% para os 
consumidores. "Não é admissível", disse Bolsonaro, para 
quem a população não aguenta uma alta com esse percen-
tual aqui. O preço do barril de Brent do Mar do Norte se 
aproximou de US$ 140 (R$ 710) no domingo (6), muito 
perto do recorde absoluto de US$ 147,50 (R$ 748) de julho 
de 2008. As campanhas se aproximam.

Combustíveis: falácia de campanha

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

“E daí?!”
A saída dos servidores 

da Receita Federal, que 
entregaram seus cargos 
de chefia em dezembro 
em virtude de cortes no 
orçamento do órgão, e a 
operação meta zero, reali-
zada pelos trabalhadores 
ainda em atividade, podem 
ter causado falhas nos sis-
temas do Governo Federal 
ontem. Ao menos dois 
dos serviços oferecidos 
aos usuários por meio da 
Receita - download do pro-
grama do IR 2022 e a geração 
da guia do eSocial para pagar 
os tributos do empregador 
doméstico - não funcionaram 
durante todo o dia.

“E daí?!” II
Com a guerra entre 

Rússia e Ucrânia, petróleo 
e commodities agrícolas 
dispararam no início desta 
semana. Antecipando os 
repasses para preços finais 
de combustíveis e alimen-
tos, economistas no Brasil 
já veem inflação mais 
alta. Por ora, projeções 
apontam para o IPCA na 
faixa de 6% ao final de 
2022 - um avanço maior 
não é descartado por parte 
do mercado financeiro. 
Caso as estimativas se con-
firmem (logo), a inflação 
vai estourar, novamente, o 
teto da meta, estabelecido 
em 5% para este ano.

Sufoco
Os saques em ca-

dernetas de poupança 
superaram os depósitos 
em R$ 5,35 bilhões em 
fevereiro deste ano, se-
gundo o BC. No período, as 
retiradas de recursos na 
modalidade somaram R$ 
265,36 bilhões, enquanto 
os depósitos somaram R$ 
260,01 bilhões. Mesmo com 
o resultado negativo em 
fevereiro deste ano, o saldo 
da poupança (volume total 
aplicado) permaneceu es-
tável, em R$ 1,016 trilhão. 
O resultado foi ligeiramente 
melhor do que o registrado 
em fevereiro de 2021, (R$ 
5,86 bilhões).

IR 2022
Foram entregues 

130.099 declarações do 
IR 2022 até as 17 horas 
de ontem, primeiro dia 
do prazo de entrega do 
documento. O número é 
menos de um terço do total 
de declarações entregues 
no primeiro dia do ano pas-
sado (438.109 contribuin-
tes. Neste ano, a Receita 
informou que houve uma 
"instabilidade" no progra-
ma gerador do IR. Por conta 
disso, os contribuintes 
tiveram dificuldade em bai-
xar o programa necessário 
para fazer a declaração. 
Segundo o Fisco, o sistema 
já foi normalizado.

Varejo tem salto de 204 mil novas empresas
O ano de 2021 foi marcado pela retomada do con-
sumo presencial. Segundo a CNC, com base nos 
dados do CNPJ, o cenário mais otimista pôde ser 
percebido no crescimento do número de estabele-
cimentos. Segundo o levantamento, que contabili-
zou, trimestralmente, a quantidade de CNPJs ati-
vos em todas as atividades de varejo, excluindo os 
Microempreendedores Individuais (MEIs), o setor 
encerrou o ano com 2.407.821 estabelecimentos 
ativos, revelando, portanto, um saldo positivo de 
204,4 mil registros em relação ao fim de 2020.

Pix bate novo recorde diário de transações
A plataforma online de 

transações financeiras Pix 
bateu novo recorde na última 
sexta-feira (4). Nesse dia, 
foram realizadas 58.531.277 
operações em tempo real. No 
mês de fevereiro, foram reali-
zadas 1,1 bilhão de transações. 
O maior número de operações 

foi registrado em dezembro do ano passado, com 1,4 
bilhão. Em janeiro, foi registrada queda, com 1,3 bilhão de 
operações, segundo dados divulgados pelo BC.

Banco Central começa a liberar 
consulta de “dinheiro esquecido”

Os brasileiros que têm ‘di-
nheiro esquecido’ nos ban-
cos já podem checar o valor 
dos recursos e pedir o resga-
te. Está disponível um total 
de R$ 4 bilhões, que serão 
pagos a 28 milhões de pes-
soas, destas 26 milhões são 
pessoas físicas e 2 milhões 
são empresas. Os dados são 
do Banco Central.

Até o dia 14 de março, as 
consultas e pedidos de res-
gate serão liberados apenas 
para as pessoas nascidas an-

tes de 1968 e para as empre-
sas criadas antes deste mes-
mo ano. Para os demais, os 
recursos serão liberados nas 
semanas seguintes e segue 
o direcionamento de um 
calendário estabelecido 
pelo BC.

Até essa segunda-feira 
(07/03), 116.808.865 clien-
tes, pessoas físicas e empre-
sas, tinham feito consultas 
no sistema. Desse total, se-
gundo 25,9 milhões de con-
tas de pessoas físicas e 253 

mil contas de pessoas jurí-
dicas tinham algum valor a 
receber. Outros 90,6 milhões 
não tinham saldo.

Como consultar?
Para consultar é preciso 

acessar o site  valoresarece-
ber.bcb.gov.br. É preciso for-
necer o número do CPF e a 
data de nascimento. Além 
disso, para fazer a consul-
ta dos valores,  é preciso ter 
acesso à conta gov.br, nível 
prata ou ouro.

Segundo o BC, a consul-
ta inicial poderá ser feita a 
qualquer momento. Caso o 
cliente não acesse novamente 
na data e período informado, 
terá que voltar no sábado da 
repescagem, de acordo com o 
calendário. A repescagem vai 
funcionar durante todo o dia, 
das 4 às 24 horas.

Quem perder o sábado de 
repescagem, poderá consul-
tar ou solicitar o resgate do 
saldo existente a partir do 
dia 28 deste mês.

Auxílio Brasil: gestantes terão 
direito de receber o benefício
O valor do benefício é de R$ 65 por mulher grávida na família, e será pago 
durante nove meses. Recebem o benefício as famílias inscritas no CadÚnico

Prefeitura Municipal de Beberibe - O Pregoeiro torna público que se encontra à disposição dos inte-
ressados o Edital de licitação de Pregão Eletrônico nº 2022.02.21.001-SRP-SASC, do tipo Menor Pre-
ço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de kits de Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI´S destinados aos catadores de material reciclável, por meio da Secretaria de 
Assistência Social e Cidadania do município, que do dia 08/03/2022 a 18/03/2022 até às 08h(Horário 
de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a 
este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 
18/03/2022, às 09h(Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir 
das 09:30h 18/03/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos inte-
ressados para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz 
Ferreira, nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: 
(85) 3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário de 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e Signatária: Secretaria de Educação, Verúzia Jardim 
de Queiroz, Secretária, torna público o extrato dos contratos resultantes do Pregão Eletrônico nº 
08.006/2021-PE: nº 08.006/2021-05SME - Valor global: R$ 323.118,76 - Contratada: K R de Cas-
tro, através de sua representante legal, a Sra. Klébia Ribeiro de Castro; nº 08.006/2021-06SME 
– Valor global: R$192.101,80 - Contratada: M A S Comercial Eireli-ME, através de sua represen-
tante legal, a Sra. Artênia Mara dos Santos; nº 08.006/2021-07SME - Valor global: R$119.068,70 
- Contratada: F Maia de Oliveira, através de seu representante legal, o Sr. Francisco Maia de 
Oliveira; nº 08.006/2021-08SME - Valor global: R$40.047,99 - Contratada: Geisson Kelisson de 
Souza Santos, através de seu representante legal, o Sr. Geisson Kelisson de Souza Santos; nº 
08.006/2021-09SME – Valor global: R$475.700,18 - Contratada: Ícone Distribuidora Ltda, através 
de seu representante legal, o Sr. Emerson dos Santos Barros; nº 08.006/2021-10SME - Valor glo-
bal: R$15.682,13 - Contratada: Jonas Alves de Oliveira Neto, através de seu representante legal, o 
Sr. Francisco Rozildo dos Santos; nº 08.006/2021-11SME - Valor global: R$1.440.457,68 - Contra-
tada: JR Maia Neto Comercial-ME, através de seu representante legal, o Sr. Jaime Rodrigues Maia 
Neto; nº 08.006/2021-12SME - Valor global: R$43.214,74 - Contratada: K R de Castro, através de 
sua representante legal, a Sra. Klébia Ribeiro de Castro. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios 
destinado aos alunos da Rede Municipal da Educação Básica. Prazo de vigência: até 31/12/2022. 
Datas das assinaturas dos contratos: 24 de fevereiro, 03, 04 de março de 2022.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - Extrato de Análise e Julgamento das Propostas de Preços. 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado de julgamento da 
proposta de preços da Concorrência Pública Nº 2021.11.29.001-CP-FINA, do tipo Menor Preço 
Percentual, cujo objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especiali-
zados de assessoramento tributário visando o patrocínio de demanda(s) judicial(is) relacionada(s) 
ao(s) repasse(s) de Royalties de petróleo e/ou gás natural, administrados pela União Federal e/ou 
Agência Nacional do Petróleo, de interesse da Secretaria de Finanças do Município. Vencedora: 
Nilo & Almeida Advogados Associados, CNPJ nº 22.964.948/0001-08, apresentou o valor de R$ 
3.950.576,46 (três milhões, novecentos e cinquenta mil, quinhentos e setenta e seis reais e quaren-
ta e seis centavos), considerando o percentual de 9% do valor global estimado. Fica aberto o prazo 
recursal, previsto no art. 109, inciso I, “b”, Lei 8.666/93. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Parambu - Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas 
atribuições, resolve proceder com o ADIAMENTO do recebimento do credenciamento e os envelopes 
de Habilitação e Propostas do Pregão Presencial Nº 2022.03.04.001-GM(Governo Municipal), cujo 
objeto: Contratação da prestação de serviços de ramanufaturamento de cartuchos, bem como recar-
ga de toner para impressoras, para suprir as necessidades das Unidades Administrativas do municí-
pio. Com efeito, a abertura do certame, a qual seria as 09h do dia 17/03/2022, realizar-se-á as 13h do 
dia 17/03/2022. Ademais, informações permanecerão inalteráveis. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE -  O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 21/03/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico nº 14.03.02.01.22- PERP, cujo objeto: Registro de preços visando 
futuras e eventuais aquisições de fardamentos escolares de interesse da Secretaria de Educação 
Ciência Tecnologia e Inovação do Município, tudo conforme especificações contidas no Termo de 
Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de 
licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço 
eletrônico www.bll.org.br –“Acesso Identificado no link – acesso público” e no portal de licitações 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço citado, no horário de 08h às 
12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que no próximo dia 21/03/2022, às 15:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico Nº 00.03.03.01.22 - PERP, cujo objeto: Registro de preços para futu-
ras e eventuais aquisições de água adicionada de sais acondicionada em garrafões plásticos de 20 
(vinte) litros, água mineral acondicionada em copos de 200 ml e em garrafas de 500 ML, garrafões 
em plástico transparente vazio para acondicionamento exclusivo de água com capacidade de 20 
(vinte) litros, recargas de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e vasilhames de Gás Liquefeito de Pe-
tróleo – GLP com capacidade de 13 KG (Botijão Vazio), para atender as necessidades das diversas 
secretarias da Prefeitura, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante 
nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br 
–“Acesso Identificado no link – acesso público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/.  Maiores Informações, no endereço citado, no horário de 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Rafaela Sarmento Farias, CNPJ: 45.401.588/0001-23. Torna público que requereu a Autarquia Muni-
cipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso 
- LAC, para atividade de Restaurantes e Similares, localizado no município de Quixeramobim/CE, na 
avenida Geraldo Bizarria de Carvalho, N°83, Bairro Edmilson Correia de Vasconcelos. Foi determi-
nado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Icó – Aviso de Revogação. A Presidente da Comissão de Permanente de Lici-
tação, torna público a Revogação da Tomada de Preços nº 13.01/2022-TP, cujo objeto: Contratação 
de empresa para executar a reforma da Escola Municipal Francisco de Assis Marcolino, localizada no 
Conjunto Beta no município, conforme planilhas, projetos e cronogramas em anexo. Motivo: razões 
de interesse público. Fundamentação Legal: Art. 49 da Lei 8.666/93. Fica concedido o prazo para 
apresentação de recurso art. 109, I, “c”. Michelle Roque Guedes.

COOPERITA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO CEARÁ DE ITAPIPOCA

CNPJ nº 10.837.666/0001-52 - NIRE nº 23.4.00014636 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA  

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO - O Presidente da COOPERITA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS NO ESTADO DO CEARÁ DE ITAPIPOCA,CNPJ nº 10.837.666/0001-52, no uso de suas atribuições 

estatutárias, CONVOCA os senhores cooperados para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA que 

será realizada na Rua Antonio Oliveira Guimarâes, 1710, Fazendinha, Itapipoca, Ceará, no dia 24/MARÇO/2022, às 13 

horas, em 1ª. convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em pleno gozo dos seus direitos sociais, em 

2ª. convocação, às 14:00 horas, com presença de 50% dos cooperados mais um, em plenas condições de votar e em 3ª. e 

última convocação às 15:00 horas, com no mínimo dez cooperados presentes para deliberarem sobre as seguintes 

ORDENS DO DIA: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: I - Prestação de contas do exercício de 2021, compreendendo; a) 

Relatório da gestão; b) Balanço;c) Demonstrativo dos resultados apurados na sociedade; d) Plano de atividade da 

Cooperativa para o exercício seguinte; e) Parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação dos resultados apurados; III – Eleição e 

posse dos componentes dos Conselhos Fiscal e Ética para mandato de até 01(um) ano;IV – Fixação dos honorários, 

gratificações e da cédula de presença para os componentes do Conselho de Administração, Fiscal e Ética.V – Alteração de 

Taxa Administrativa;VI – Inclusão, Eliminação e Exclusão de cooperados;VII – Outros Assuntos de interesse social de caráter 

não deliberativo. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I – Reforma do Estatuto; II – Outros Assuntos de interesse 

social de caráter não deliberativo.Para efeito de verificação de quorum, a COOPERITA - COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO CEARÁ DE ITAPIPOCA, conta com 40 (quarenta) cooperados em 

pleno gozo de seus direitos sociais.Itapipoca /CE, 08 de Março de 2022.

 

RICARDO OLIVEIRA DE LIMA -  PRESIDENTE

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - 2ª 
PUBLICAÇÃO. Na qualidade de oficial do 4º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, segundo as 
atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei nº 9.514/97, bem como pelo credor fiduciário Banco Bradesco 
S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12, garantido pelo contrato n.° 000742271-7 de 08/09/2014, objeto de 
registro sob o R-5 da Matrícula nº 40.719 deste cartório, referente ao Apartamento n.° 2002, do 
EDIFÍCIO PRANAYAMA, na Rua Silva Jatahy, n.° 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. 872-R do 
Provimento 08/2014 da CGJ/CE. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2022, Atenciosamente, Bel. Cláudio 
Narcélio Miranda Bezerra – Oficial

SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO CEARÁ - CNPJ: 07.341.183/0001-58 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O , nos termos do art. 55, Sindicato dos Contabilistas no Estado do Ceará - SINDCONT-CE
parágrafo 2º do Estatuto Social, Convoca os membros da sua Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Associados que estejam em pleno gozo dos seus direitos sociais, para participarem da Assembleia 
Geral e Extraordinária, a se realizar às 17:00 horas do dia 15/03/2022, na sede social do SINDCONT-
CE, na Rua Pero Coelho, 319 - Centro, nesta Cidade, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Fixar valor e data da Contribuição Associativa para 
exercício 2022; Apresentação da proposta p/CCT/2022, junto aos sindicatos – SEACEC e b) 
SESCAP/CE. A Assembleia Extraordinária se realizará às 17:00h em primeira convocação e às 18:00h 
em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes. 

Fortaleza - Ceará, 07/03/2022. Ricardo Assunção Lima - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
COOPERATIVA DOS MOTOTAXISTAS DE FORTALEZA LTDA. CNPJ 02.018.947/0001-55

O Presidente da COOPERMOTOTÁXI – COOPERATIVA DOS MOTOTAXISTAS DE FORTALEZA 
LTDA., no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 25 do Estatuto Social, convoca os se-
nhores cooperados em condições de voto, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 
18 de março de 2022, em Primeira Convocação às 09:00 horas com dois terços dos cooperados 
presentes, em Segunda Convocação às 10:00 horas com metade mais um e em Terceira e última 
convocação às 11:00 horas com no mínimo dez cooperados presentes na sede da Cooperativa, 
situada na Rua Doutor Fernando Augusto, nº 518 – Bairro Bom Jardim – Fortaleza/Ce., CEP 
60543-375, para deliberarem sobre o seguinte: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – ORDEM 
DO DIA: 1 – Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço; c) Demonstrativo das so-
bras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal. 2 – Destinação das sobras apuradas ou 
rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
sociedade. 3 – Eleição dos componentes dos órgãos da Administração e do Conselho Fiscal. 4 
– Plano de atividades da Cooperativa para o exercício de 2022. 5 – Auxílio Doença e situação de 
inadimplências dos cooperados. 6 – Qualquer outro assunto de interesse social. Fortaleza-CE., 
07 de Março de 2022. JONHNATAN LIMA COELHO – Presidente.

LAGOA JERI I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Torna público que requereu à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente - SETMA a Li-
cença Prévia para loteamento, localizada no município de Jijoca de Jericoacoara, na Av. Herrera 
Gimenez, S/N, Localidade Córrego da Forquilha. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SETMA.

CÍCERO ANTONIO MATOS FEITOSA
Torna público que requereu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 
SEMMAM, a Licença Prévia, referente à construção de uma residência uni-
familiar, localizada no Loteamento Pontal de Maceió, Lote 06  da Quadra 
45, no Município de Fortim-Ce. Foi determinado o cumprimento das exi-
gências contidas nas Normas  e Instruções de Licenciamento da SEMMAM.
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Suspensão. Por conta da briga entre torcidas na partida entre Querétaro e Atlas, o presidente da Liga Mexicana de Futebol (LMX), 
Mikel Arriola, suspendeu todos os jogos da rodada e não descarta severa punição aos clubes (Querétaro e Atlas), como a desfilia-
ção dos mesmos. Entretanto, o dirigente explica que o caso será avaliado por uma comissão disciplinar antes de qualquer sanção.ESPORTES

FOTO  ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Pesquisa               
Que tal uma pesquisa sobre a maior torcida do esta-

do? Estou apenas perguntando.

João Inácio
Seu programa na rádio verdes Mares é um show de 

jornalismo furo. De tudo um pouco a gente nota. A 
melhor música sempre se destaca quando ele anuncia a 
melhor de três.

Que torcida
Em plena quarta-feira de cinzas e a noite, mais de 10 

mil torcedores do Fortaleza foram ao Castelão ver o time 
enfrentar e golear o Pacajus por 5 a 0.

O Interclubes

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Assinaram a Ata de fundação em 1995 o Clube dos Diá-
rios, Náutico Atlético Cearense, Ideal Clube, Iate Clube de 
Fortaleza, Clube Iracema, Clube Líbano Brasileiro, Centro 
Massapeense, Comercial Clube, Mujuar  Esporte Clube, 
Círculo Militar de Fortaleza e Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB-Fortaleza). Nos dias atuais o Interclu-
bes que tem um passado de realizações sócio-esportivas, 
encabeça a luta de seus filiados, junto nos poderes públi-
cos, particularmente o municipal, para conseguir apoio e 
reconhecimento ao trabalho desenvolvido e que desenvol-
ve junto à sociedade de Fortaleza. Ao Conselho Superior 
Interclubes longa vida e que continue com seu arrojado 
trabalho e seguro pelo esporte e sociedade cearense.

MEUS ARQUIVOS Somente quem escreve há 60 anos 
pode falar de saudades. Revendo meus arquivos encontrei esta 
foto histórica com a linda intermediária do Ceará Sporting. 
Cláudio, Benicio e Carneiro.

TRIO Coronel Gomes, Roberto Cláudio e Carlos Mesquita. Três 
figuras desportivas de destaque de nossa cidade.

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

O Flamengo venceu o Vas-
co no Clássico dos Milhões 
por 2 a 1 na tarde de hoje (6), 
em clássico pela décima ro-
dada do Campeonato Cario-
ca, marcado por dois golaços 
no Estádio Nílton Santos. Os 
tentos foram anotados por 
Filipe Luís, Gabriel Pec e Ar-
rascaeta. O resultado man-
tém o Fla em segundo lugar, 
agora com 23 pontos, e o Gi-
gante da Colina continua em 
terceiro, com 19. A vice-lide-
rança vale a vantagem do em-
pate nas semifinais.

Na última rodada, no pró-
ximo domingo (13), o Fla-
mengo visita o Bangu em 
Moça Bonita, e o Cruz-mal-
tino recebe o Resende em 
São Januário. Antes disso, às 
21h30 (horário de Brasília) 
de quarta-feira (9), o time de 
Zé Ricardo visita a Juazeiren-
se no Adautão, pela segunda 
fase da Copa do Brasil.

Principal homem do se-
tor ofensivo do Flamengo no 
clássico, Giorgian Arrascae-
ta marcou um golaço aos 44 
minutos do segundo tempo 
e decidiu a partida. Foi de 
Andreas Pereira a falha que 
originou o gol de empate do 
Vasco, em grande jogada de 
Gabriel Pec. De forma pa-
recida ao fatídico lance da 
final da Libertadores, em 
que foi desarmado por Dey-
verson, o meia perde a bola 
para Pec, que avançou pela 
direita e chutou no ângu-
lo para marcar. Além disso, 
nada colaborou na frente e 
foi substituído cinco minu-
tos depois do lance capital 

do clássico. Deixou o campo 
vaiado, somando uma falha, 
o cartão amarelo e uma bola 
isolada em boa oportunida-
de pela entrada da área.

O Flamengo passou boa 
parte do confronto ocu-
pando o campo de ataque e 
trocando passes, abrindo o 
placar aos 11 minutos, após 
cruzamento de Arão, que 
Filipe Luís completou de 
cabeça para o fundo do gol. 
Entretanto, após o lance, em 
vantagem no placar e mesmo 
até depois do empate, o Ru-
bro-Negro teve dificuldades 
para gerar uma oportunida-
de clara de gol. Neutralizado 
pela marcação vascaína, o 
ataque flamenguista muito 

rondou a área adversária, e 
poucas vezes assustou. Na 
segunda etapa, o gol saiu 
graças à individualidade de 
Arrascaeta, que de fora da 
área acertou um chute preci-
so e marcou um golaço.

Os comandados de Zé 
Ricardo entraram recuados, 
com a proposta de superar 
os rubro-negros no con-
tra-ataque. A estratégia foi 
rapidamente atrapalhada, 
após Filipe Luís marcar. Pre-
cisando do gol de empate, se 
evidenciou a falta de criati-
vidade do Vasco, que no pri-
meiro tempo só levou perigo 
em cabeceio de Zé Gabriel, 
muito bem defendido por 
Hugo. Na etapa final, porém, 

o contragolpe em jogada 
individual e chutaço de Ga-
briel Pec devolveram o time 
ao confronto. Com o empate 
no placar, os vascaínos se fe-
charam de novo e tentaram 
segurar o Flamengo, que ga-
rantiu a vitória com o gol do 
meia-atacante uruguaio.

Diante do conflito entre 
Ucrânia e Rússia há mais de 
uma semana, o Flamengo 
entrou em campo neste do-
mingo com a palavra “paz” 
escrita nas camisas de seus 
jogadores em 15 idiomas. A 
mensagem ocupou o princi-
pal espaço de publicidade no 
uniforme rubro-negro, abai-
xo do símbolo do clube e da 
patrocinadora esportiva.

Com o resultado, o Flamengo se manteve no segundo lugar na competição estadual, com 23 pontos

Flamengo vence por 2 a 1 
clássico contra Vasco da Gama
Em partida jogada pela a décima rodada do Campeonato Carioca, o 
rubro carioca derrotou o Gigante da Colina com o gol de Arrascaeta 

HONRARIA Autoridades recebem comenda na CMF.WF PROJETOS CALCULOS E CONTRUÇÕES LTDA
TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA SUPERITENDECIA ESTADUAL DO MEIO AM-
BIENTE-SEMACE, A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPRIMISSO Nº 
36/2022-SUPAD, COM VALIDADE ATÉ 04/03/2025, PARA COLETA E TRANSPOR-
TE DE RESIDUOS FR SAÚDE, DENTRO DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADA A RUA 
JOÃO HENRIQUE DA SILVA 11, PAJUÇARA, MUNICIPIO DE MARACANAÚ-CEARÁ.

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

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° 75586 - GABRIEL SOARES ABREU e SARAH EMILY FERREIRA DIAS 
CASTRO; Edital n° 75587 - FERNANDO LIMA DA SILVA e JANCIARA SALVELI-
NA MARIA AMORIM; Edital n° 75588 - NILTON GOMES BARBOSA e TELMAR 
SOUSA DE ASSIS; Edital n° 75589 - VALDEZIO ASSIS SOARES e NARA NILGE 
BARBOSA VENANCIO; Edital n° 75590 - DAVI EMANUEL LIMA ALVES e MARIA 
RENATA SILVA BRAGA; Edital n° 75591 - ANDRÉ FRANCISCO DE CESARES BE-
ZERRA PEREIRA e GIZELLE FARIAS PIMENTA; Edital n° 75592 - FRANCISCO 
ELTON LIMA DE OLIVEIRA e KATARINE DE OLIVEIRA; Edital n° 75593 - JOSÉ 
CARLOS LUCAS AGUIAR e RIVENIA CAVALCANTE DE LIMA; Edital n° 75594 
- ALEXSANDRO RAMOS e ELBA GOMES DUARTE; Edital n° 75595 - LUCAS SO-
ARES DA SILVA e EDILANE PINTO RIBEIRO; Edital n° 75596 - JEFFERSON 
CLEMENTE DE HOLANDA e LUCILIANY DE ABREU FREITAS;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 07/03/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339140 - Paulo Sergio Silva Oliveira Araujo e jacinta Andreia da Costa;
339141 - Francisco Claudio Moreira da Silva e Esterlany Racelle silva Ferreira;
339142 - Antonio Aroldo Rodrigues de Sousa e Maria Aparecida de Sousa Rodrigues;
339143 - Carlos Aurelio da Silva Alexandre e Ana Naiara Nunes Menezes;
339144 - Paulo Roberto Rodrigues de Sousa e Maria Isabel Soares de Freitas;                     
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 07 de março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18189 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WASHINGTON DE SOUSA e TALITA SOUSA DOS SANTOS;
Edital n° 18190 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO QUIRINO DO NASCIMENTO e MARIA DE LOURDES NASCIMENTO;
Edital n° 18191 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCO AURELIO DE SOUSA FREITAS e MARIA FRANCILENE SOUSA;
Edital n° 18192 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FERNANDO HENRIQUE DE AZEVEDO BEZERRA e MARIANA DE SOUSA FREITAS;
Edital n° 18193 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARK AUGUSTO LARA PEREIRA e TERESA CRISTINA CRUZ;
Edital n° 18194 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GERARDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e DENNYSE DE OLIVEIRA PAIVA;
Edital n° 18195 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO WILLIAN MARTINS DA SILVA e MARLÚCIA DA ROCHA GOMES;
Edital n° 18196 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO LEANDRO FREIRE OLIVEIRA e ANA CLARA CUNHA;
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, 07/03/2022
Lucas Souza Santos de Freitas

Escrevente

ANA LÚCIA RODRIGUES DA JUSTA - CPF/MF nº 210.738.563-72. Torna pública que requereu 
à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos a TIPOS DE 
LICENÇAS (LP, LI ou LO) para (CONSTRUÇÃO) em um terreno, localizado(a)(s) no endereço: Um terreno 
situado no lugar MATO ALTO, distrito de Jacaúna, denominado PLANALTO SÃO JORGE, constituído pelos 
lotes nº 01 (um) ao 04 (quatro), 17 (dezessete) ao 19 (dezenove) da Quadra nº 01 (um), na cidade de 
Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das 
exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na SEAMP.

Publicado no Jornal O Estado em 08.02.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

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

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N°30657 LUCAS NUNES E SOUZA E SÁVINA SANARA BORGES DA SILVA 
N°30658 LEONE DE OLIVEIRA ARAÚJO FREIRE E REBECA DE OLIVEIRA CRISOSTOMO 
N°30659 FERNANDO DOUGLAS MIRANDA LOPES E RAYNNA BASILIO MADEIRA SOUSA 
DAMASCENO 
N°30660 JOSÉ WILLAME DE OLIVEIRA COSTA E MARIA CREUZIMAR COSTA DE SALES 
N°30661 JOÃO PEDRO PONTES NASCIMENTO E FRANCISCA NIKELLY DE LIMA 
N°30662 RAMON ORTEGA E CARLA NOGUEIRA DIOGENES FIUZA.

Fortaleza, 07 de março de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9433-JOÃO VICTOR REBOUÇAS CAVALCANTE E ALANA MENDES RIBEIRO
Nº9434-HOESILY SILVA PAZ E ANA LUIZA SAMPAIO DA SILVA
Nº9435-ANAEL NAYSON DE VASCONCELOS FERREIRA E MUNIQUE FREIRE DE ASSIS
Nº9436-YURI DO NASCIMENTO DANTAS E MARIA THAYNARA TEIXEIRA DA SILVA
Nº9437-FRANCISCO GILSON XAVIER FONTENELE E REGINA VIANA DE ARAÚJO
Nº9438-FRANCISCO ALMIR SOUSA CARDOSO E RITA DE CASSIA DE SOUZA CARVALHO
Nº9439-CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA E MARIA MICHAELI DE OLIVEIRA PEREIRA
Nº9440-CLEYLTON DOS SANTOS FARIAS E EVELINE MARINHO SANTANA
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO

Fortaleza-CE, 07 de março de 2022
Fernanda Maria Alves Gomes

Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30593 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANIEL DAVID SILVA e LUANA DA SILVA PEREIRA;
Edital n° 30594 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WESLEY SALES DE LIMA e TAIANE BARROS DA SILVA;
Edital n° 30585 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NATHIEL RODRIGUES ALVES e GLÊICIANE FEITOSA DA SILVA;
Edital n° 30586 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO HENRIQUE SANTIAGO DINIZ e GIOVANA HILUY VIEIRA;
Edital n° 30587 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO MATIAS CAMPOS DE SOUSA e CAMILLA MACHADO NOGUEIRA;
Edital n° 30588 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ MOZART DE CASTRO NETO e ELAINE DA SILVA SOUSA;
Edital n° 30589 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRE PHELIPE GOMES MANGIA e PATRICIA DOS SANTOS SILVEIRA;
Edital n° 30590 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ WILLIAM DE FRANÇA GURGEL e TALITA DE SOUZA GOES;
Edital n° 30591 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JÚLIO HENRIQUE SOLDON BRAGA FILHO e KALINE MACIEL GOMES;
Edital n° 30592 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ECLESIÁSTES NASCIMENTO DE HOLANDA e ANA FRADIA DA SILVA LOBÃO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

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° 27411 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIS CARLOS GONÇALVES MACÊDO COSTA e LÍVIA DE ARAÚJO CARVALHO;
Edital n° 27412 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO EDGAR ARAÚJO e LAURA MARIA TAVARES PEREIRA;
Edital n° 27413 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALISSON SOARES DE SOUZA e ANA BEATRIZ OTAVIANO MACIEL;
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, 07/03/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva



Pela segunda vez, Fortale-
za se destacará no mercado 
como a capital da inovação em 
tecnologia jurídica ao sediar 
uma das etapas do Global Le-
gal Hackathon (GLH) 2022. O 
evento é uma competição de 
desenvolvimento que se esten-
de por 54 horas ininterruptas 
com o objetivo de mobilizar 
profissionais da área jurídica, 
empreendedores, desenvolve-
dores, designers e profissionais 
da tecnologia a criarem solu-
ções para mudar significativa-
mente a forma com a qual se 
opera o direito nacional e in-
ternacionalmente.

Este ano, a maratona ocor-
rerá entre os dias 25 e 27 de 
março no NIINA Centro 
de Inovação, localizado na 
Avenida Dom Manuel, 1020 
em Fortaleza. O GLH é uma 
iniciativa internacional que, 
além do desenvolvimento 
do direito, visa, também, a 
ampliação do acesso à justi-
ça. “Esperamos que o evento 
possa não somente conectar 
as pessoas para solucionar 
as dores do mercado jurídi-
co, mas também servir como 
impulsionador de uma nova 
mentalidade nessa área, tor-
nando o direito mais empáti-
co, inovador e conectado com 
as reais necessidades do mun-
do contemporâneo”, explica o 
advogado vinculado a área de 
inovação, Jones Oliveira.

De acordo com ele, no 

evento podem surgir novida-
des como formas de solucio-
nar conflitos e ferramentas 
inteligentes de gestão e aná-
lise de dados para escritórios 
de advocacia, empresas e se-
tores públicos.

Além de Fortaleza, outras 
três cidades brasileiras reali-
zarão etapas da maratona de 

forma presencial, entre elas 
Cuiabá (MT), Porto Alegre 
(RS) e Recife (PE). Porém, 
a competição acontecerá de 
forma simultânea em diver-
sas outras cidades do mundo, 
reunindo investidores, atores 
jurídicos de grandes empre-
sas, sócios de escritórios de 
advocacia, representantes do 

Poder Público, empreende-
dores lawtechs e legaltechs, 
mentores, palestrantes e todo 
o público que tiver interesse 
em acompanhar as atualida-
des sobre direito e tecnologia.

Ao selecionar uma solução 
vencedora, cada cidade sede 
poderá participar da semifinal 
nacional, que será realizada 

de modo virtual e escolherá a 
ideia representante do Brasil 
na final mundial. Em 2020, a 
última edição do GLH teve a 
participação de 2700 pessoas, 
representando 225 organiza-
ções. Em 2022, a expectativa 
é que, só em Fortaleza, haja 
pelo menos 100 participantes 
em cada dia do evento.

A equipe do escritório de 
advocacia APSV advogados, 
responsável pela organiza-
ção da maratona no Ceará, 
acredita que o evento pode 
chamar atenção da sociedade 
para a importância da tecno-
logia, além de incentivar o 
empreendedorismo no mer-
cado jurídico e o desenvolvi-
mento regional. “O evento co-
loca Fortaleza em posição de 
destaque sobre esse tema no 
cenário nacional e até mesmo 
internacional. Em 2020, por 
exemplo, uma das equipes 
cearenses foi participante da 
final internacional do GLH”, 
relembra Jones Oliveira.

Os participantes têm aces-
so a 4 diferentes categorias: 
Legal/Jurídico, Business, Tech 
e Design. A competição fun-
ciona com equipes de 6 par-
ticipantes, sendo necessária 
a presença de uma pessoa de 
cada categoria por equipe. As 
três equipes vencedoras da 
primeira etapa receberão prê-
mios em dinheiro, mentoria 
de negócios e apoio jurídi-
co. As inscrições estão sendo 
realizadas de forma virtual e 
os interessados podem obter 
maiores informações no tele-
fone (85) 3308-7300 ou e-mail 
relacionamento@apsv.com.br.

Por Yasmim Rodrigues
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Com capacidade para atender 600 alunos, foi inaugurado o 14º Centro Cearense de Idiomas 
(CCI) da Rede Pública Estadual em Horizonte. No equipamento, os jovens terão acesso ao aperfei-
çoamento de inglês e espanhol com aulas entre segunda e quinta-feira, em 3 diferentes turnos.

FOTO REPRODUÇÃO PEXELS

Rapidíssimas
Na loja da Gió Pedras Brasileiras, acontece uma live paiting 

com as artistas invisuais Sant’Ana e Souza Ana, que fazem parte 
do Projeto Cores da Arte idealizado pelo artista plástico Dias 
Brasil. - nnn - Celebrou 17 anos de casados de forma intimista 
e com muito amor, dia 5 sábado, o casal Kátia Cipriano Spinosa 
Maia e Diolênio Alves Maia. As congratulações da coluna.

O evento que já traz 
no nome o seu objetivo, 
uma seleção primorosa 
de obras de arte e 
design, plantas e jóias, 
móveis e estofados, 
criações e acessórios 
para a moda casa. O 
Shopping Rio Mar re-
cebe essa mostra, que 
reúne arte e suvenir, 
rendas e brechó de 
decoração em um só 
lugar a preços convida-
tivos, para expor uma 
Coletânea do melhor 
das criações do melhor 
time de designer, artis-
tas plásticos, artesãos 
e paisagismo do Ceará. 

A produção e criação 
das Vitrines leva a assina-
tura do Arquiteto Roberto 
Pamplona Junior, o layout 
Interno da loja é assinado 
pelo decorador Carlos 
Zaranzza. Participam os 
artistas: Socorro Silveira, 
Giovana Sampaio, Vando 
Figueiredo, A. Rocha, Bos-
co Dias, Gênice Brandão 
ateliê, Carlos Zaranza. 
Martins Decorações, DM 
Artesanato e Telma Aguiar.

Na loja da Pimentá, 
às 18 horas, roda de 
conversa com convida-
das especiais, para tra-
tar da questão:  “Qual 
minha real beleza?” As 
pesquisadoras Paula 
Brandão e Liniane 
Santos conduzirão o 
momento de disussão. 

Inara de Almeida reali-
za almoço hoje, com fala 
de Themis Briand, para 
seu grupo Mulheres em 
Pauta, em celebração ao 
Dia Internacional da mu-
lher. O evento acontece 
no Pipo Restaurante.

E mais...

Capital cearense será sede de evento 
internacional de inovação em direito
A maior maratona de direito e inovação do mundo ocorrerá entre os dias 25 e 27 de março

Desde 2018, o GLH já engajou mais de 20 mil participantes em 75 países

Um pouco de muita gente

Cervejaria Turatti lança promoção de chopp especial no Dia da Mulher. A Cervejaria Turatti, referência em gastronomia 
e cerveja artesanal, lança uma promoção especial em alusão ao Dia da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Ativa desde o 
primeiro dia do mês e se estendendo até a data, a promoção “Chopp Rosa para Elas” conta com chopes a partir de R$ 2,99. O 
valor é válido para os chopes de 300 mL, das 11h às 20h e das 11h às 17h nos sábados, em todas as três unidades da Turatti. 
A Cervejaria Turatti é uma das empresas reconhecidas pelo selo Lazer Seguro, concedido pela Secretaria da Saúde do Estado 
do Ceará (Sesa). A certificação assegura que as sedes da Turatti estão adequadas às normas de segurança e higiene determi-
nadas pelo órgão. Emitido no último dia 11 de janeiro, o selo tem validade de um ano, com duração até janeiro de 2022.

A empresária Rosangela Oliveira é uma das homenageadas na 
Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 
nesta terça-feira, dia 8 de março, na Câmara Municipal de 
Fortaleza. O convite foi feito pela vereadora Kátia Rodrigues 
por representar com destaque as mulheres na sociedade. 
Rosangela é vice-presidente da Odontoart, maior empresa 
de planos odontológicos do Ceará, e tem forte atuação 
no Instituto Vida Cidadã, que promove ações de 
empreendedorismo e sustentabilidade na capital cearense

Empresária Fanda Bastos esteve no carnaval, reunida com 
familaires em sua linda casa na nossa amada praia de Paracuru.

Influencer Edith Gomes lança nova linha de maquiagem, 
é a EG MAKE, foram dois anos de trabalho pensando em to-
dos os detalhes para fazermos produtos de qualidade, atuais 
e o principal: que falasse sobre o nosso propósito de vida.

EG MAKE nasce para somar e trabalhar com mulheres 
incríveis, por isso Edith convidou para ser sua Nayara Sidnea. 
A dupla já atua juntas há 7 anos. EG Make trás 4 cores de 
batons que são a nossa cara: Nude Rosa, Eu Posso, Amor 
Próprio e Faço Acontecer. São cores atemporais, que você usa 
no dia a dia, mas com um toque EG de Ser.

A nova linha de maquiagem EG trás a força e o realce 
da beleza de mulheres reais, incentivando a conquistarem 
cada vez mais os seus sonhos e objetivos. São batons aces-
síveis, com cores clássicas, atemporais, alta pigmentação e 
fixação. As bases dos batons possuem óleo de rícino, além 
de serem cruelty free, livre da crueldade com animais. 

Omar de Albuquerque que comanda a já tradicional e 
conhecida mostra 100% design, faz a curadoria e promove a  
POP-UP (Loja temporária) que já traz no nome seu principal 
proposito, apresentar uma coletânea de trabalhos de artistas e 
designers cearense em um só lugar.

Concorrendo com 
centenas de candidatos o 
jovem Felipe Gondim Melo 
obteve brilhante aprovação 
no concurso público de 
auditor fiscal contábil e 
financeiro da Secretaria 
da Fazenda do Ceará 
(Sefaz). A posse será entre 
os dias 21 ou 22 deste 
mês. Parabéns pelo feito 
extraordinário.

Continua sem funcio-
nar a fonte luminosa da 
Justiça Federal, no Cen-
tro. Uma beleza arqui-
tetônica sem qualquer 
serventia. Uma pena.

A súbita morte do 
médico José Eulino de 
Oliveira enlutou nosso Es-
tado. Ídolo dos torcedores 
do Ceará, o doutor Eulino 
deixou viúva, a dra. Norma 
0liveira e cinco filhos. 
Deu ao time do coração 
o tetra campeão estadual 
e aos mais necessitados 
proporcionou conforto e 
amor. Não cobrava quando 
os assistia.

No velório, entre 
outros, dr. Fernando 
Cavalcante, a mulher 
Alexsandra Cavalcante 
(ambos delegados), e 
filhos,  os advogados 
Castelinho Camurça e 
sua esposa Ray Camurça 
e o jornalista Alan Neto.

Dr. Eulino tinha 84 
anos, faleceu aos 20 
minutos do dia 5 deste, 
era casado há 50 anos 
e exerceu a profissão 
durante 55 anos.

NUMERADAS

Influencer Edith Gomes e 
Nayara Sidnea lançam a linha 
de maquiagem EG MAKE

Talita Bezerra e Priscilla Ramos recebem hoje na loja 
da Pimentá, grupo de convidadas para momento especial 
em celebração ao Dia Internacional da Mulher

Omar de Albuquerque que na 
foto aparece com a arquiteta Mi-
rian Bastos, promovendo a loja 
Pop-Up, no shopping Rio Mar


