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O nome do presidente 
do Senado vinha sendo 
trabalhado pelo PSD ao 
longo dos últimos meses

Toffoli. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli passou por uma cirurgia de 6 
horas nesta terça-feira (8) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar uma hérnia de 
hiato esofágico, que ocorre quando parte do estômago impulsiona o músculo do diafragma.NACIONAL

No Congresso, a representação feminina segue bem abaixo da proporção populacional

Muito mais que bonitos gestos
Presidente Jair Bolsonaro sobre os atos que assi-

nou em benefício das mulheres

L evantamento realizado pelo insti-
tuto Orbi com exclusividade para o 
site Diário do Poder revela que mais 
de 75% dos brasileiros são contrários 

à política de cotas raciais em concursos públi-
cos, vestibulares etc. No total, 15,4% se dizem 
contra qualquer tipo de cota e outros 59,4% 
são especificamente contra as cotas raciais, 
mas a favor de cotas sociais, “pois somos um 
país miscigenado” e devemos “ter cotas e dar 
preferência para os mais pobres, independen-
temente da cor.” 

Minoria a favor
Apenas 25,2% dos entrevistados são total-

mente favoráveis às políticas de cotas raciais 
como “reparação histórica perante a escrava-
tura”.

Outra geração
Jovens abaixo dos 18 anos representam 

a maior parcela de brasileiros contra co-
tas raciais, mas favoráveis às cotas sociais: 
61,1%.

No mérito
O Centro-Oeste é a região que mais rejeita 

as cotas raciais: apenas 18,6% dos habitantes 
são totalmente favoráveis.

Dados técnicos
O instituto de pesquisa Orbi realizou 

2.154 entrevistas entre 3 e 4 de março de 
2022, em todas as regiões do País.

Próximos
No ritmo atual da vacinação, o Brasil 

deve superar a Itália (83,9%) e o Canadá 
(85,6%) nos próximos dias, aponta o Our 
World in Data.

Além da conta
Dados do Ministério da Saúde mostram 

que o Brasil já aplicou mais de 57 milhões 
de doses de reforço. Equivalentes Novas Ze-
lândias.

Resultado impressiona
De acordo com a ferramenta de acompa-

nhamento vacinabrasil.org, 178,2 milhões 
de brasileiros receberam ao menos uma 
dose de vacina.

Pesquisa: 75% do Brasil é contra cotas raciais

O PODER SEM PUDOR

Benedito Valadares era governador de 
Minas quando foi a uma exposição agrope-
cuária em Curvelo. No discurso de abertura, 
jurou: “Determinei à Caixa Econômica e aos 
bancos do Estado a concessão de emprés-

timos agrícolas a prazos curtos e juros lon-
gos”. Um assessor corrigiu, em voz alta: “É 
o contrário, governador”. E ele respondeu: 
“Desde que o dinheiro venha, os pronomes 
não têm importância.”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Pronomes trocados

Sem esperanças
É a primeira vez que o governo Bolsonaro 

age contra a criminosa política de lucros Pe-
trobras, mas mudanças são improváveis. Livre 
para fixar os próprios preços, em 2021 a estatal 
explorou o brasileiro sem piedade, faturando 
lucro superior a R$106 bilhões, 1.400% a mais 
que 2020.

Reverência
O governador João Doria visitou Alessan-

dro Vieira (SE), ontem, em Brasília, prestan-
do-lhe reverência. O senador andava amuado 
desde quando o Cidadania preferiu a federação 
com o PSDB à sua candidatura.

Papelão da ONU
A ONU segue pagando mico. Ausente da 

mediação de paz na Ucrânia após virar linha 
auxiliar de Joe Biden, o secretário-geral Antó-
nio Gutérres resolveu meter medo nos russos 
chamando a guerra de... guerra.

Aposta no conflito
A Rússia tenta ignorar sanções, aumentando 

os bombardeiros, enquanto Estados Unidos e 
Europa instigam ucranianos no melhor esti-
lo “vai que é tua”, enquanto vende para eles 
US$ 600 milhões (R$ 3 bilhões) em armas.

Candidato andarilho
Ainda faltam cerca de três semanas para 

pré-candidatos alterarem seus domicílios elei-
torais, de olho na eleição de outubro. O limite 
é 2 de abril, apenas seis meses antes da eleição.

Consequência da guerra
O preço do níquel explodiu na terça (8), ex-

cedendo US$100 mil por tonelada (o recorde 
era de US$50 mil, após a crise de 2008) e for-
çou a bolsa de Londres a interromper as nego-
ciações do metal.

Conversão comprova
O preço médio da gasolina nos EUA ba-

teu recorde histórico, ontem (8). São US$4,17 
(R$21,1) por galão. O litro da gasolina custaria 
R$5,57. A gasolina mais cara da História por lá 
ainda é mais barata que a brasileira.

Informação, finalmente
Estudo científico da Universidade de Edim-

burgo (Escócia) identificou 16 genes que pro-
vocam a predisposição de humanos a efeitos 
graves da Covid-19. É o maior estudo genético 
do mundo realizado sobre o vírus.

Pensando bem...
...o “mercado” sempre está em guerra.

Brasil imunizou mais que
a pequena Nova Zelândia
O Brasil já deixou Estados Uni-
dos, Alemanha, França e Reino 
Unido para trás, na imunização 
da população contra a covid. 
Quase 83,4% dos 213 milhões 
de brasileiros já receberam ao 
menos uma dose de vacina. 
Ontem, o Brasil bateu a Nova 
Zelândia, muito elogiada pela 
forma de como lidou com a 
pandemia. Com população um 
pouco acima dos 5 milhões de 
habitantes, menos que a cidade 
do Rio de Janeiro e 44,6 vezes 
menor que o Brasil, a ilha imuni-
zou exatamente 83,33%.

Embora não seja uma si-
tuação recente, a violência 
política ganhou novos con-
tornos com o crescimento 
das redes sociais e o maior 
acesso à internet, o que 
possibilita também ataques 
virtuais. A prática, que con-
siste em restringir, limitar 
ou impedir a participação 
política, pode ser direcio-
nada a qualquer pessoa ou 
grupo social, mas tem afe-
tado as mulheres com mais 
ênfase e vem sendo mais 
um dos desafios para o au-
mento da presença femini-
na na política.

Neste ano, acontecerá 
a primeira eleição após a 
sanção da lei de combate 
à violência política contra 
as mulheres. Entre as ações 
previstas no texto estão a 
criminalização de abusos 
e a determinação de que o 
enfrentamento a esse tipo 
de violência faça parte dos 
estatutos partidários.

O homicídio por moti-
vos políticos é um caso de 
violência direta e mais ex-
plícita, mas essas violações 
também se manifestam de 
maneira difusa, na forma 
de silenciamentos, subfi-
nanciamento nas campa-
nhas eleitorais, boicote na 
participação partidária ou 
em comissões parlamen-
tares, deslegitimação de 
opiniões, assédio moral e 
sexual e ataques preconcei-
tuosos na internet. Embo-
ra o objetivo da violência 
política no abstrato seja 
impedir a participação de 
determinado indivíduo ou 
grupo, este tipo de prática é 
influenciado pelo machis-
mo existente nos diversos 
aspectos da sociedade.

Análise
Exercer menos cargos 

de poder do que homens e 
conseguir menor participa-
ção política são alguns dos 
fatores que acabam deixan-
do as mulheres mais expos-
tas a esse tipo de violência. 
“Mulheres e homens que so-
frem violência política não 
passam por este fenômeno 
sem que as hierarquias de 
gênero sejam consideradas”, 
afirma Danusa Marques, 
professora e diretora do 
Instituto de Ciência Política 
da Universidade de Brasí-
lia. “É importante ressaltar 
que as camadas de desvan-
tagens sociais afetam de 
forma combinada a chance 
de uma pessoa ou grupo ser 
vítima de violência política. 
Por isso, falamos de violên-
cia política de gênero, de 
violência política racial, de 
violência política LGBTIfó-
bica”, diz.

Segundo ela, o objetivo 
da violência política contra 
as mulheres é exatamente 
impedir a participação fe-
minina. “Por isso, é operada 

para minar todos os aspec-
tos que possam contribuir 
para o engajamento político 
das mulheres.” Isso ocorre 
para que elas “sejam obri-
gadas a desistir de ocupar 
posições de poder”.

“As redes sociais não 
inauguram o problema da 
violência política, mas tudo 
o que é terrível tem se torna-
do pior. Elas são catalisado-
ras de violência política por 
causa da arquitetura atual 
da internet”, avalia Danusa. 
Já Flávia Rios, professora da 
Universidade Federal Flu-
minense (UFF), pondera 
que, embora as redes sociais 
facilitem a violência polí-
tica, elas também ajudam 
a jogar luz em casos antes 
invisibilizados: “As redes 
sociais se tornaram uma 
importante ferramenta para 
a denúncia de agressões 
e violações de direitos de 
grupos minoritários”, diz a 
pesquisadora, em resposta 
enviada à reportagem em 
parceria com Huri Paz, pes-

quisador do Afro-Cebrap.

Levantamentos
Uma pesquisa realizada 

pelo Instituto Justiça de Saia, 
entre outubro e novembro 
de 2021, mostra que mais 
da metade das entrevistadas 
(51%) – eleitoras, candida-
tas ou mulheres no exercício 
do mandato – já foi vítima 
de comentários ou manifes-
tações preconceituosas ou 
discriminatórias. O levanta-
mento compilou 1.194 res-
postas para o mapeamento.

Um outro levantamento, 
este realizado pelo Instituto 
Marielle Franco, divulgado 
no fim de 2020, identificou 
que 8 em cada 10 mulheres 
negras que concorreram às 
eleições daquele ano sofre-
ram violência virtual, como 
o recebimento de mensagens 
machistas e racistas e inva-
sões durante lives das quais 
participaram. Foram ouvi-
das 142 mulheres negras de 
16 partidos e de 93 municí-
pios de todo o país.

Pacheco indica que 
deve desistir de se 
lançar à Presidência

O presidente do Se-
nado Federal, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), 
declarou nesta terça-feira 
(8) que “nunca afirmou” 
que se lançará na corrida 
pelo Palácio do Planalto. 
A declaração aponta para 
a tendência de que ele 
retire a candidatura, que 
vinha sendo trabalhada 
nos últimos meses pelo 
PSD, em uma tentativa 
de emplacar o nome do 
senador dentro do cam-
po da chamada terceira 
via.

Em novembro, o 
partido fez um evento 
em Brasília para alavan-
car o nome de 
Pacheco. Ele, 
no entanto, não 
conseguiu deco-
lar nas pesqui-
sas que foram 
sendo publica-
das desde então. 
Nos bastidores, 
ele vem dando sinais de 
que prefere se dedicar à 
reeleição no comando da 
casa legislativa em vez 
de trabalhar nas eleições 
para a chefia do Executi-
vo nacional.

Nesta terça, Pacheco 
foi questionado sobre a 
candidatura a presiden-
te e evitou colocar seu 
nome como postulante 
ao Planalto. “Na verdade, 
eu nunca afirmei uma 
candidatura à Presidên-
cia da República. O meu 
partido, o PSD, deseja 
ter candidatura própria. 
Eu recebi um convite 
do presidente do parti-
do, da Executiva e dos 
parlamentares para uma 
candidatura pelo PSD, 
e é uma avaliação que 
ainda não foi feita plena-
mente por mim”, disse. 
Na ocasião, ele afirmou 
ainda que “em breve” o 
PSD deve ter uma posi-
ção sobre as eleições na-

cionais. “Certamente eu 
farei parte dessa discus-
são, mas não necessaria-
mente como candidato”, 
afirmou o parlamentar. 
Em outro indício de que 
vai retirar a candidatura, 
Pacheco disse que esta-
beleceu para os próximos 
meses “um foco muito 
forte na pauta institucio-
nal do Senado”.

O atual presidente do 
Senado se filiou ao PSD 
em outubro em uma 
cerimônia que foi mar-
cada pelas comparações 
do parlamentar com o 
ex-presidente Juscelino 
Kubitschek (1956-1961). 

Nessa ocasião, embora 
não tenha se declarado 
como candidato, ele fez 
um discurso com críticas 
à polarização política e à 
situação atual do país.

Com a saída de Pache-
co do jogo, o governador 
do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite (PSDB), 
passou a ser cogitado 
como candidato do PSD 
a presidente. Ele perdeu 
as prévias tucanas para o 
governador paulista João 
Doria e teve encontros 
recentes com o presi-
dente do PSD, Gilberto 
Kassab, mas ainda não 
há um acerto em relação 
a isso dentro do partido. 
Outra possibilidade é o 
PSD apoiar a candidatura 
do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), 
posição que tem sido de-
fendida por uma parte da 
legenda, principalmente 
a que milita em estados 
do Nordeste.

Violência política contra 
mulheres cresce na internet
Ataques em redes sociais vêm ampliando a pressão sobre mulheres que 
estão envolvidas na política. Os casos afetam mais da metade desse grupo



Além das 60 novas unidades escolares em tempo integral no ano letivo de 2022, estão planejadas 80 em 2023; 73 em 2024; 82 em 2025; e 31 em 2026
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Capacitação. A Prefeitura de Fortaleza iniciou, esta semana, o processo de capacitação dos churrasqueiros ambulan-
tes selecionados da edição 2021 do Projeto Meu Carrinho Empreendedor. Os empreendedores selecionados também 
receberão carrinhos custeados e padronizados para vender churrasco. A ação está sendo realizada por meio da SDE.CIDADES
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O governador Camilo 
Santana (PT) apresentou, no 
último dia 7, o plano para 
universalização do tempo 
integral no Ensino Médio 
na rede estadual do Ceará. A 
iniciativa, segundo Camilo, 
vai garantir investimento de 
R$ 1,37 bilhão no período de 
2022 a 2026, e assim, tende 
a reforçar os investimentos 
na educação, além de ga-
rantir equipamentos e ma-
teriais didáticos para as es-
colas municipais de Ensino 
Fundamental. Além disso, o 
Executivo estadual iniciou a 
entrega de kits de tecnologia 
e livros didáticos do Pacto 
pela Aprendizagem às ges-
tões municipais.

De acordo com o Governo 
do Estado, do valor total, R$ 
1,2 bilhão vai ser destinado 
à universalização do Ensino 
Médio em Tempo Integral, 
sendo R$ 969,7 milhões in-
vestidos em construção ou 
reforma de escolas estadu-
ais, já o restante será empre-
gado na aquisição de equi-
pamentos. Essas iniciativas 
integram o Programa Ceará 

Educa Mais, que envolve 25 
ações, em oito eixos, com o 
fito de proporcionar o “for-
talecimento da rede pública 
estadual de ensino”.

Durante o anúncio, Cami-
lo Santana enfatizou que o 
avanço na educação faz parte 
de um esforço coletivo, que 
tem como base o planejamen-
to. “Este é um dos momen-
tos mais importantes para a 
educação do Ceará. A escola 
em tempo integral protege a 
nossa juventude, gera espe-
rança de um futuro melhor e 
reduz desigualdades. Já che-
gamos a 60% das nossas esco-
las funcionando em jornada 
ampliada e, com os recursos 
recebidos de precatório, con-
seguiremos universalizar esta 
modalidade, com todos os 
municípios sendo contempla-
dos. Serão 326 novas escolas 
funcionando em tempo inte-
gral até 2026”, apontou.

Por sua vez, a titular da 
Secretaria da Educação do 
Ceará (Seduc), Eliana Estre-
la, reitera que o principal ob-
jetivo da educação no Estado 
é proporcionar às crianças e 

jovens o acesso à escola e à 
aprendizagem na etapa cer-
ta da vida. “A expansão do 
tempo integral representa a 
compreensão de que a opor-
tunidade dada aos jovens, 
de dedicarem mais tempo 
aos estudos, será importante 
para o seu crescimento. Es-
cola é lugar de sonhos, onde 
reunimos muitas histórias 
de vida. A pandemia nos 
trouxe perdas e incertezas, e 
esse movimento é importan-
te para que possamos conti-
nuar sonhando”, pontua.

Pacto
Lançado em agosto de 

2021, o Pacto pela Aprendi-
zagem foi criado para “for-
talecer o regime de colabo-
ração entre o Estado e os 
municípios cearenses” para 
promover a “recomposição 
da aprendizagem dos estu-
dantes do Ensino Funda-
mental diante do contexto 
de pandemia”. Ação que ar-
ticula iniciativas para imple-
mentar ciclos de recompo-
sição das aprendizagens nas 
redes municipais e garante 

equipamentos para as esco-
las municipais, plataformas 
de aprendizagem e materiais 
de apoio a professores e alu-
nos das redes e escolas. A 
ação terá continuidade até 
dezembro deste ano, com o 
objetivo de acompanhar to-
dos os municípios cearenses 
na transição do ensino re-
moto para o presencial.

Em meio à apresentação 
do plano, foram entregues 
equipamentos tecnológicos 
e livros didáticos do pac-
to que serão distribuídos às 
prefeituras dos 184 municí-
pios e divididos entre 3.966 
escolas de Ensino Funda-
mental. Iniciativa que teve 
um investimento de R$ 130 
milhões. Ao todo, serão 
entregues 30.310 equipa-
mentos, entre notebooks, 
webcams, tripés, roteadores 
e impressoras. Vão ser dis-
tribuídos, também, os mate-
riais “Fortalecendo Aprendi-
zagens”, organizados em três 
volumes, com conteúdos de 
língua portuguesa e mate-
mática para atender alunos e 
professores do 4º ao 9º ano.

Foi assinada, no início 
desta semana, a ordem de 
serviço para a ampliação do 
Sistema Integrado de Abaste-
cimento de Água da Região 
Metropolitana de Fortaleza 
(RMF). Medida que tende a 
contemplar cerca de 127 mil 
habitantes de municípios 
como Horizonte, Pacajus e 
Chorozinho. O procedimen-
to vai ser realizado por inter-
ligação do atual sistema ao 
Canal Eixão das Águas - tre-
cho IV. Dentre os serviços a 
serem realizados no sistema 
integrado, estão a instalação 
de mais de 152 quilômetros 
de rede de distribuição, a im-
plementação de uma Estação 
de Tratamento de Água, além 
da realização de 8.402 unida-
des de novas ligações.

A obra prevê a interliga-
ção do sistema existente de 
Horizonte, Pacajus e Choro-

zinho, atualmente abasteci-
do pelo açude Pacoti, a uma 
nova fonte de distribuição 
de água, com o Canal Eixão 
das Águas - alimentado pelo 
açude Castanhão e, ainda, 
pela transposição do Rio São 
Francisco. 

Na avaliação do governa-
dor Camilo Santana (PT), 
a medida é “crucial” para a 
melhoria de vida das pessoas. 
“Investir em saneamento é 
prevenção e investimento na 
saúde das pessoas. Para cada 
R$ 1 investido em saneamen-
to, economiza-se R$ 4 em 
saúde pública”, ponderou. Já 
o presidente da Companhia 
de Água e Esgoto do Ceará 
(Cagece), Neuri Freitas, res-
saltou os benefícios da am-
pliação.

“Já fizemos algumas me-
lhorias no sistema, mas este 
é o projeto que vai resolver 

essa dificuldade. Este proje-
to traz uma mudança, visto 
que a água seja captada di-
reto do eixão. A Estação de 
Tratamento de Água vai con-
tar com tecnologia inovado-
ra para o setor. É uma obra 

que vai trazer melhorias no 
abastecimento para estas três 
cidades com água de qualida-
de para todas as famílias, in-
clusive seguindo a evolução e 
o desenvolvimento dos três 
municípios”, destaca.

Ordem de serviço para ampliação 
de sistema hídrico é assinada

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou 
recentemente, proposta que cria espaços para atendimen-
to exclusivo das mulheres nas delegacias. Foi em sessão 
plenária no último dia do mês de fevereiro. O Projeto de 
Indicação de autoria da deputada Érika Amorim tem a 
finalidade de prestar assistência às mulheres cearenses. 
A sugestão é para criação das "Salas das Margaridas", 
espaços especializados para o atendimento às mulheres 
vítimas de violência nas delegacias de polícia do Ceará. 
Segundo a autora do projeto, que além de pertencer as 
Mesa Diretora da Casa é procuradora adjunta da Mulher 
no Legislativo, a deputada Érika Amorim (PSD):"Temos 
buscado propostas com o objetivo de prestar a melhor 
assistência às mulheres que precisam deste olhar mais 
cuidadoso e mais humanizado. A Sala das Margaridas 
busca promover essa atenção pois são espaços reservados 
e privativos, onde a mulher vítima de violência será aco-
lhida por uma equipe especializada composta, preferen-
cialmente, por mulheres”, explica a parlamentar, terceira 
secretária da Mesa Diretora da Assembleia. 

Mulheres nas delegacias

Defesa da mulher
Bandeira defendida pela deputada Érika Amorim, 

a defesa da mulher é tema de outras propostas da 
parlamentar. Em destaque, o projeto que virou a Lei 
nº 17.465, que garante a prioridade de atendimento às 
mulheres vítimas de violência nas unidades de saúde 
da rede pública e privada do Ceará, e o Projeto de 
Indicação n° 215/2021, que visa instituir o "Programa 
Tem Saída", prestando apoio para que essas mulheres 
retomem suas vidas, também, na esfera profissional. E 
o mês março é consagrado às mulheres, inclusive pela 
instituição do dia 08 como o Dia Internacional da Mu-
lher, portanto, lembrado no mundo inteiro.

Energia renovável
O Estado do Ceará vai receber três novos empreendi-

mentos de energia renovável. A informação revela que 
o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) apro-
vou recentemente, os projetos Complexo Solar/Fotovol-
taica para instalar em Quixeré; uma Usina Solar para 
Jaguaretama, municípios situados no Vale Jaguaribano e 
uma Usina Solar para Umari, na região do Cariri.

Importante dizer
É de interesse da Enel Green Power Brasil Participa-

ções Ltda, o Complexo de Quixeré, que terá capacidade 
instalada para gerar até 241,48 MW de energia e que 
vai ocupar uma área aproximada de 1,1 mil hectares. O 
referido parque solar será constituído de cinco subpar-
ques. Estamos atentos.

Porque margaridas
A deputada Érika Amorim (Foto) aponta que a escolha 

do nome se deu após experiência exitosa no Rio Grande 
do Sul. “Naquele Estado, o nome Margarida foi escolhido 
a partir da simbologia da flor, que é considerada uma das 
mais fortes da natureza”, defendeu, acrescentando que 
“a estratégia da criação desses espaços pode se tornar 
uma das principais políticas públicas da Polícia Civil no 
enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a 
mulher”. Com a aprovação o projeto segue para as mãos 
do governador Camilo Santana, que poderá encaminhá-lo 
novamente à Assembleia, por meio de uma mensagem 
para apreciação e, posteriormente, promulgação.

FOTO CARLOS GIBAJA
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Tempo integral deve ser Tempo integral deve ser 
universalizado até 2026 universalizado até 2026 

Segundo o Governo, R$ 1,2 bilhão será destinado à universalização do Ensino Médio em 
Tempo Integral, sendo R$ 969,7 milhões em construção ou reforma de escolas estaduais 

REDE ESTADUAL 



A lista de produtos e países que serão afetados será elaborada em até dois dias, segundo Kremlin

INTERNACIONAL
Rússia. O Exército russo anunciou uma nova trégua humanitária para a evacuação de civis na 
Ucrânia hoje a partir das 10h, hora de Moscou. “A Rússia anuncia um regime de cessar-fogo a 
partir de 9 de março, às 10H00, hora de Moscou, e está pronta para criar corredores humanitários”.

FOTO REUTERS
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Maduro reconhece 
aproximação
com Joe Biden

Em discurso transmitido 
pela TV, o ditador vene-
zuelano, Nicolás Maduro, 
disse nesta segunda-feira 
(7) estar interessado em 
se reaproximar dos EUA. 
A declaração aconteceu 
logo após a retomada das 
conversas de alto nível em 
Caracas, por iniciativa do 
presidente Joe Biden.

“Tivemos uma reu-
nião, posso classificá-la de 
respeitosa, cordial, muito 
diplomática”, disse Maduro, 
durante reunião de gabine-
te. “Lá estavam as bandeiras 
dos Estados Unidos e da 
Venezuela e se viam muito 
bonitas. As duas bandeiras, 
unidas, como devem estar”.

A iniciativa norte-ame-
ricana tem como pano de 
fundo a escalada da guer-
ra na Ucrânia e a explosão 
do preço do petróleo. Nes-
ta terça-feira (8), os EUA 
baniram a importação de 
petróleo, gás e carvão da 
Rússia.

O impacto da crise mun-
dial já chegou aos postos 
de combustível norte-a-
mericanos. Estados como 
Califórnia já estão regis-
trando preços recordes de 

gasolina. Geograficamente 
próxima, mas há três anos 
em rompimento diplomá-
tico, a Venezuela concentra 
a maior reserva de petróleo 
do mundo.

Relações
As relações bilaterais 

estão estremecidas desde 
a ascensão do presidente 
Hugo Chávez ao poder, 
em 1999, e chegou ao seu 
nível mais baixo sob o 
governo Donald Trump 
(2017-2021). O republicano 
tentou derrubar a ditadura 
chavista ao reconhecer o 
líder opositor Juan Guaidó 
como presidente legítimo.

Na semana passada, 
a Casa Branca renovou 
por um ano uma Ordem 
Executiva de “emergência 
nacional” com relação à 
Venezuela, sob a justifica-
tiva de que a perseguição 
política, a liberdade de 
imprensa e a deterioração 
dos direitos humanos con-
tinuam em níveis críticos, 
representando uma “amea-
ça incomum e extraordiná-
ria para a segurança nacio-
nal e a política externa dos 
Estados Unidos”.

O presidente Vladimir 
Putin reagiu ao embargo 
dos Estados Unidos ao pe-
tróleo e ao gás natural de 
seu país anunciando que vai 
proibir ou limitar o comér-
cio de matérias-primas da 
Rússia até o fim deste ano.

A lista de produtos e pa-
íses que serão afetados será 
elaborada em até dois dias, 
segundo o decreto presi-
dencial divulgado pelo Kre-
mlin. Com isso, a Rússia 
nem venderá, nem compra-
rá produtos básicos.

A ação do presidente Joe 
Biden, coordenada segundo 
o presidente americano com 
seus aliados ocidentais, visa 
punir a Rússia pela guer-
ra que iniciou ao invadir a 
Ucrânia, no dia 24 de fe-
vereiro. Ela se soma a uma 
série de duras sanções eco-
nômicas.

A principal retaliação 
russa deverá ocorrer contra 
a Europa. Na segunda-feira, 
o vice-premiê Alexander 
Novak disse que o gasodu-
to Nord Stream 1, que leva 
até 55 bilhões de metros cú-
bicos do produto todo ano 
da Rússia para a Alemanha, 
poderá ser fechado. Há anos 
os EUA criticam os euro-
peus pela ligação energéti-
ca com Putin, e empresas 
sócias do Nord Stream já 

sofreram sanções de Wa-
shington.

Lista
Já a proibição de exporta-

ção de petróleo deverá atin-
gir todos os países da lista de 
nações consideradas hostis 
na crise ucraniana pelo Kre-
mlin, como os 27 integrantes 
da União Europeia, Japão e 
Austrália. O Brasil não está 
nessa lista, e provavelmen-

te poderá até auferir algum 
ganho na crise exportando 
produtos que serão proibi-
dos a outros países.

Isso não compensará os 
choques, evidentemente, do 
uso da chamada “bomba atô-
mica das sanções” por parte 
dos EUA, visando punir Pu-
tin pela guerra. O mesmo 
Novak chegou a prever que 
o barril de petróleo pode-
rá acabar na casa dos US$ 

300, ante os já altos US$ 130 
desta terça. Com as maiores 
reservas (24%) do merca-
do, Moscou é a maior ex-
portadora de gás natural do 
mundo. Tem a oitava maior 
reserva de petróleo (4,8%), 
mas é a segunda maior ex-
portadora, atrás da Arábia 
Saudita. Não por acaso, o 
governo brasileiro já analisa 
medidas para tentar segurar 
o preço dos combustíveis.

Putin vai limitar comércio 
de matérias-primas
Presidente Vladimir Putin reagiu ao embargo dos Estados Unidos anunciando 
que vai limitar o comércio de matérias-primas da Rússia até o fim deste ano

HBTT DISTRIBUIDORA DE GÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA (ANEL 
VIÁRIO GÁS), torna público que requereu a AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DE 
PACATUBA - AMAPA, a Regularização de Licença de Operação, para atividade de 
Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no município de Pacatuba, 
no endereço Avenida Quarto Anel Viário, 2728, CEP 61.814.899, Área Rural de 
Pacatuba. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMAPA.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário do 
Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS da Prefeitura de Amontada torna público, para 
conhecimento dos interessados que no próximo dia 23 de Março de 2022, às 09h00min, estará 
abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 07.03.01/2022.05/PE, para o seguinte objeto: 
contratação de empresa especializada para transporte de passageiros por meio de veículo de até 
dois ônibus c/ capac. mim. 40 passageiros, equipado com ar condicionado e banheiro, para atender 
viagens Municipais e Intermunicipais, (combustível, revisão antes das viagens tudo por conta da 
contratada), o qual encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e 
no si te do Tr ibunal  de Contas do Estado do Ceará,  no endereço eletrônico: 
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, ainda, www.bllcompras.org.br. Amontada/CE, 08 de 
março de 2022. Erasmo Rodrigues de Araújo Júnior Oliveira. Secretário do Trabalho e 
Desenvolvimento Social - STDS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Secretaria de Educação e Cultura - 
Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços Nº 16.12.01/2021-07/TP. Objeto: contratação de 
pessoa jurídica para executar a reforma da Escola Cenira Ribeiro Henrique, localizada no Bairro 
das Flores, sede deste Município, para funcionamento do novo prédio da Secretaria de Educação e 
Cultura de Amontada. As empresas que atenderam todas as exigências editalícias foram as 
seguintes: LS Serviços de Construções EIRELI, Deltacom Construção Locação e Engenharia 
EIRELI, CNT Construtora Nova Terra EIRELI, Limpax Construções e Serviços LTDA, Savires 
Iluminação e Construções EIRELI, Master Serviços e Construções EIRELI, MRM Barros, Terra 
Construtora LTDA, Conserbras Construções e Serviços EIRELI, ECO TEC Construções e Serviços 
EIRELI, Construtora Icone EIRELI, Incorporadora e Construtora Nordeste LTDA, Ellus Serviços 
LTDA, Prime Construções e Locações EIRELI, VK Construções e Empreendimentos LTDA, 
Clezinaldo S. de Almeida Construções, Construtora e Serviços JRS EIRELI, JJ Locações e 
Construções EIRELI, ML Empreendimentos Assessoria e Serviços EIRELI, Ramilos Construções 
EIRELI, RCON Construções e Serviços EIRELI-ME, Mandacaru Empreendimentos, SEG-NORTE 
Construções e Serviços EIRELI, Juaçaba Construções Locação e Serviços LTDA, Delmar 
Construções EIRELI e Cenpel Centro Norte Projetos e Empreendimentos LTDA, portanto 
habilitadas, enquanto que as empresas: Completa Serviços e Construções EIRELI-ME, não 
apresentou a certidão especifica (item 4.3.7), e a construtora citta engenharia ltda, não apresentou 
a certidão do CREA da pessoa jurídica e física (item 4.2.2.2 e 4.2.2.1), 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 17 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 Amontada - Secretaria de Educação e Cultura - 
Resultado de Habilitação e Abertura de Propostas de Preços - Tomada de Preços Nº 
18.01.01/2021-07. Objeto: contratação de pessoa jurídica para executar a reforma de diversas 
Unidades Escolares, de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura do Município de 
Amontada.  As empresas que atenderam todas as exigências editalícias foram as seguintes: FTS 
Serviços e Construções E Comercio LTDA, LC Projetos e Construções LTDA, Clezinaldo Saraiva 
de Almeida Construções, Tomaz Construções EIRELI, CMGCON Construtora e Serviços EIRELI, 
Completa Serviços e Construções EIRELI, MV&R Locação e Construção EIRELI, Deltacon 
Construção Locação e Engenharia EIRELI, Limpax Construções e Serviços & Serviços LTDA, LS 
Serviços de Construções EIRELI, Construtora Icone EIRELI, Construtora AG EIRELI, 
Incorporadora e Construtora Nordeste LTDA, Ellus Serviços LTDA, Savires Iluminação 
Construções EIRELI, Aguia Construções e Incorporações LTDA, Eco Tec Construções e Serviços 
EIRELI, VK Construções e Empreendimentos LTDA, Construtora e Serviços JRS EIRELI, ML 
Empreendimentos Assessoria e Serviços EIRELI, Ramilos Construções EIRELI, Rcon 
Construções e Serviços EIRELI-ME, Mandacaru Empreendimentos, Pro Limpeza Serviços e 
Construções EIRELI, Seg-Norte Construções e Servoços EIRELI, Juaçaba Construções Locação 
e Serviços LTDA, Delmar Construções EIRELI, Cenpel Centro Norte Projetos e Empreendimentos 
LTDA, Master Serviços e Construções EIRELI, Rsm Pessoa EIRELI,  portanto habilitadas, 
enquanto que as empresas: Araujo Construções e Locações EIRELI, não apresentou o item 4.3.5, 
Prime Construções e Locações EIRELI, não apresentou o Item 4.3.5, 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 17 de março de 
2022, às 11h00min, para abertura e julgamento dos envelopes de propostas de preços. 
Amontada/CE, 08 de março de 2022. Nara Lucia Silveira de Pinho - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-03.08.1/2022-DIVERSAS. Objeto: 
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet 
banda larga dedicada por meio de comunicação via rede cabeada (fibra óptica), via rádio e via 
link dedicado, para atender as necessidades dos diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) 
da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme termo de referência. Tipo: menor preço 
(por lote). Modo de disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos 
interessados que o início da disputa será a partir das 09h:00m (Horário de Brasília) do dia 22 de 
março de 2022, em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: 
(www.bll.org.br). Maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na 
sala da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, 
através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço 
eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Errata ao Extrato de Contratação - 
Pregão Presencial Nº 2022.01.07.04. Objeto: Aquisição de equipamentos, material de 
informática e serviço de confecção de apostilas escolares, para atender a demanda do Plano de 
Execução do Programa "Pacto pela Aprendizagem", junto a Secretaria de Educação do 
Município de Cariús, conforme Edital e Anexos Contratada: J. M. V. Santana Comercial – ME. 
Assina pela Contratada: José Marcilton Vitoriano Santana. Contratante: Secretaria de 
Educação. Assinam pela Contratante: Veroneide Maria de Sousa, Secretária de Educação e 
Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Educação. Onde se lê: Valor Global do 
Contrato: R$ 219.861,07 (duzentos e dezenove mil oitocentos e sessenta e um reais e sete 
centavos), Leia-se: R$ 219.860,81 (duzentos e dezenove mil oitocentos e sessenta reais e 
oitenta e um centavos). Data de Assinatura do Contrato: 04 de fevereiro de 2022. Duração do 
Contrato: 12 meses. Cariús-CE, 08 de março de 2022. Reldembergue Possidônio de 
Lacerda - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira. A Comissão de Licitação, 
localizada na Rua Monsenhor Meceno, S/N – Centro- Lavras da Mangabeira/CE- Paço Joaquim 
Leite Teixeira, comunica aos interessados que no dia 21 de marco de 2022, às 09:00hs, estará 
abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2022.03.08.01, Objeto: contratação da 
prestação de serviços de licença de uso de sistema informatizado (software) para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira/CE, conforme anexo I. O edital 
completo estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de 
atendimento ao público, de 08:00h às 12:00h, e no Portal das Licitações (TCE/CE). Lavras da 
Mangabeira/CE, 08 de marco de 2022. Raimundo Magalhães de Lima - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Nova Olinda – Resultado de Julgamento de 
Habilitação – Tomada de Preços Nº 2022.01.31.02CMNO. A Presidente da Comissão de 
Licitação, comunica aos interessados o Resultado do Julgamento das Propostas referente à 
Tomada de Preços nº 2022.01.31.02CMNO, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços de assessoria e consultoria técnico-operacional na gestão e fiscalização de 
contratos administrativos, com fundamento no art. 67 da Lei n° 8.666/93. Empresa habilitada: 
Expert Consultoria Assessoria Administrativa EIRELI. Empresas inabilitadas: Silva & Vieira LTDA; 
Oliveira e Pinheiro Sociedade de Advogados. Fica aberto o prazo recursal, previsto no art. 109, 
inciso I, alínea "A" da Lei n° 8.666/93. Nova Olinda/CE, 07 de março de 2022. À Presidente da 
Comissão de Licitação.

Torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM  a Licença de 
Instalação n° 824.2022 com validade até 07.03.2024, para construção de um residencial 
multifamiliar com 08 unidades de apartamentos , localizados na Rua  Jandaíra, N ° 82, Loteamento 
Terra Nova, Bairro: Gereraú, Município de Itaitinga - Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, 
necessário o cumprimento das exigências constantes nos condicionantes da Licença.

H2A CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO LTDA
CNPJ: 42.530.971/0001-93

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana, através da Pregoeira, torna público que o processo de Pregão Presencial N° 
2022.02.21.01-PP, tendo como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para a 
prestação de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de 
equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle e monitoramento de trânsito. 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, 08 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, com sede na Praça 
Anastácio Maia, Nº 40 – Centro – Orós-CE, comunica aos interessados que no dia 21 de marco de 
2022, 09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.03.08.01-SRP. 
Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de pneus, camaras de ar e protetores, e serviços 
de alinhamento, balanceamento, cambagem, e recauchutagem de pneus, para veiculos e 
máquinas da frota Municipal do Município de Orós-CE, tudo conforme anexo I. O edital completo 
estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento 
ao público, de 08:00h às 12:00h, ou pelos os sites: www.bll.org.br ou pelo o Portal das Licitações: 
http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/. Orós/CE, 03 de março de 2022. José Kleriston 
Medeiros Monte Júnior - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Tomada de Preço Nº. 2022.03.08.02. A 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Orós-ce torna público, para conhecimento dos 
interessados, que, no próximo dia 24 de marco de 2022, às 08:00 horas, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Praça Anastácio Maia, Nº 40, Centro, Orós-CE, estará 
realizando licitação na modalidade tomada de preço, do tipo menor preço, com fins a reforma do 
anexo do prédio da Prefeitura Municipal de Orós/CE, conforme anexo I, parte integrante deste 
processo, o qual encontra-se na íntegra na sede da Comissão de Licitação, localizada na Praça 
Anastácio Maia, Nº 40, Centro, Orós-CE, no horário de 08:00h às 12:00h. Orós/CE, 08 de março 
de 2022. José Kleriston Medeiros Monte Júnior - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Secretaria de Educação, Esporte e 
Juventude – Chamamento Público Nº 2022.03.08.03. O Ordenador de Despesas da Secretaria 
de Educação Esporte e Juventude do município de Orós - CE, o Sr. José Adailson Barbosa de 
Oliveira, torna público, para conhecimento dos interessados, que no período de 09 de Março de 
2022 a 08 de Abril de 2022, a partir da data de circulação deste aviso estará realizando 
Chamamento Público, para credenciamento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural destinados aos Programas da merenda Escolar, conforme anexo I, 
deste processo, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Orós - CE, localizada na Rua Praça Anastácio 
Maia, nº 40 – Centro – Orós - CE, no horário de atendimento ao público, das 08:00 às 12:00 horas. 
Orós - CE, 08 de Março de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Homologação e 
Adjudicação - Chamada Pública Nº. 001/2022. A Ordenadora de Despesas da Secretaria 
Municipal de Educação de Penaforte/CE, Sra. Mirtane de Cassia Jorge Pereira, no uso de suas 
atribuições legais, torna público a Homologação e Adjudicação da Chamada Pública Nº. 
001/2022, que trata da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE. Vencedores, a saber: Fornecedores Individuais: Matheus Souza Santos CPF Nº. 
068.210.363-22 – R$ 8.100,00; Cícera Maria da Conceição – CPF Nº 943.205.603-10 – R$ 
17.100,00; Marta Maria Belém – CPF Nº. 567.097.223-68 – R$ 39.060,00; Cícera Jaqueline dos 
Santos – CPF Nº. 616.754.213-90 – R$ 13.200,00; Arnóbio Alves Ferreira – CPF Nº. 
003.163.023-50 – R$ 11.000,00; Carlos David de Souza Silva – CPF Nº.623.993.083-01 – R$ 
9.050,00; Adriana da Macena Ferreira – CPF Nº 899.824.363-68 – R$ 5.950,00; Maria de Fátima 
Belém de Figueirêdo – CPF Nº. 601.227.873-07 – R$ 39.060,00 - Antônio Cândido Sobrinho – 
CPF Nº 195.983.353-72; R$ 13.200,00; Maria Aparecida de Lima – CPF Nº. 427.459.933-72; R$ 
7.300,00; Rozângela Maria Cunha da Silva – CPF Nº 027.122.573-40; R$ 11.000,00; Francisco 
de Assis da Silva – CPF Nº. 010.439.323-80; R$ 9.100,00; Luis Giovane Rocha Vieira – CPF Nº. 
081.867.656-62; R$ 8.200,00; Juliana Batista da Silva – CPF Nº 937.165.833-91 R$ 26.200,00.  
Penaforte/CE, 08 de março de 2022. Mirtane de Cássia Jorge Pereira – Sec. de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte – Aviso de Continuação de Licitação 
– Pregão Presencial Nº PP007/2022-SESA. O Pregoeiro Oficial do Município de Penaforte, 
comunica aos interessados que no próximo dia 11 de março de 2022, às 09h:00min, estará 
dando continuidade a Licitação na modalidade Pregão Presencial Nº PP007/2022-SESA, cujo 
objeto é a aquisição de medicamentos, materiais odontológicos e insumos para atendimento 
das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Penaforte/CE. Maiores informações à 
disposição dos interessados após esta publicação no horário de 08:00 às 12:00h, no Setor de 
Licitações, site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios. Penaforte-CE, 08 de março de 2022. 
Cícero Rangel Andrade Bezerra - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão 

Permanente de Licitações torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 

28 de março de 2022, às 10h00min, (horário de Brasília), estará realizando a Tomada de Preços nº 

002/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras de conclusão do 

Centro do Artesão 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, 08 de março de 2022. À Comissão.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, 
a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, referente ao Projeto “Reforma da 
Escola E.E.F Bernardo Ferreira Alencar” localizado na Comunidade de Umarizinho na 
Zona Rural do Município de Umari – Ceará. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Prorrogação - Pregão 
Presencial N° 2022.02.22.01. A Prefeitura Municipal de Cariús torna público a Prorrogação do 
Pregão Presencial N.° 2022.02.22.01, para a aquisição de peças, acessórios e prestação de 
serviços em veículos, máquinas e motocicletas, para atender as necessidades de diversas 
Secretarias do Município de Cariús. Onde se lê:  com data de abertura para o dia 11 de março de 
2022, às 08:00h.  Leia-se: com data de abertura para o dia 15 de março de 2022, às 08:00h. 
Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 08 de março de 2022. Reldembergue 
Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

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 

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° 18197 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ANDRÉ SOUSA PINTO e KEREN PEREIRA OLIVEIRA;
Edital n° 18198 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEFFERSON DA SILVA GALVÃO e HILEANA ELLEN VASCONCELOS PEREIRA;
Edital n° 18199 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ITALO DA SILVA ALVES e CICIARA LEITE COSTA;
Edital n° 18200 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CRISTIANO REIS DA SILVA FILHO e FRANCISCA CAROLINE GOMES DOS SANTOS;
Edital n° 18201 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO LUCAS DOS ANJOS BARBOSA e LISNARA XAVIER DE SOUSA;
Edital n° 18202 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ MICHEL SANTOS SARAIVA e MARIA JOICIANE ALVES DA SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 08/03/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

Eleição 2022 OMB-CE 
Convocação para a Assembleia Geral Ordinária 

ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL 
Conselho Regional do Estado do Ceará 

CNPJN°07.152.382.0001.18 
EDITAL 

O Presidente do Conselho Regional do Estado do Ceará da Ordem dos  Músicos do Brasil, faz saber 
aos que o presente edital virem ou dele  tiverem notícia, que de acordo com a Lei 3.857, de 
22.12.1960 e  Resolução n°. 1.291/90-CF (Código Eleitoral), fica estabelecido o prazo  de 15 
(quinze) dias a contar da publicação deste Edital para o registro de  Chapas de candidatos a 
Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho  Regional do Estado do Ceará da Ordem dos Músicos 
do Brasil, cujas  eleições se processarão no dia 08 de Abril de 2022, das 14h00min às  17h00min 
horas, na sede do Conselho, sito a Av. José Bastos, 2.880,  Fortaleza/Ceará, em primeira 
convocação, com a maioria absoluta de  seus membros com direito a voto e, 1(uma) hora após, 
com qualquer  número, caso não haja quorum de Lei na primeira convocação. Ficam  pois, 
convocados todos os inscritos deste Conselho Regional com  condições de voto para o referido pleito 
eleitoral. A Secretaria do  Conselho Regional estará à disposição para quaisquer informações. 

Ceará, 08 de Março de 2022 
JOSÉ FERREIRA DE FREITAS FILHO

Presidente



ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - EXTRATO DE JULGAMENTO 
FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.12.08.01 RESULTADO E 
JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS da TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.12.08.01 
Objeto: é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA E RETIRADA DE MEIO FIO PARA 
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, 
CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. EMPRESAS 
CLASSIFICADAS: (1) AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, (2) MOTIVA 
CONSTRIÇÕES E SERRVIÇOS EIRELI, (3) VENUS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 
(4) CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA- ME- e (5) LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA (Sob condição). Por terem cumprido as normas editalícias. EMPRESA VENCEDORA: AR 
EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, com o valor global de R$ 356.572,00 
(Trezentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Setenta e Dois Reais). Portanto fica aberto o 
prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra b, da Lei Federal Nº 8.666/93. Maiores 
informações na sede da comissão de licitação. Antônia Elza Almeida da Silva – Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - AVISO DE LI-
CITAÇÃO. PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0903.01/22/PE. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR 02(DUAS) NOVAS UBS QUE SERÃO INSTALADA NO 
MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 
DO TIPO: MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Santana do Acaraú-CE, toma públi-
co para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 10 de Março de 2022 a 22 
de Março de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços 
e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.
com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 22 de Março de 2022, às 08h30min. (Horário 
de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 22 de 
Março de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. São João, 75 - Bairro Centro,Santana do 
Acaraú – CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-
-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Municipal. À comissão de Pregão. 
Santana do Acaraú/Ce, 09 de Março de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - AVISO DE LI-
CITAÇÃO. PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0903.02/22 - PE/SEC-SAÚDE. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA 
TOTAL E PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO O MATERIAL PARA A CON-
FECÇÃO, PARA ATENDER À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO 
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME TER-
MO DE REFERÊNCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Santana do 
Acaraú-CE, toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 10 de 
Março de 2022 a 21 de Março de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo 
as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Ele-
trônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 21 de Março de 2022, 
às 08h00m1n. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
10h00min do dia 23 de Março de 2021, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à 
disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. São João, 75, 
Bairro Centro –Santana do Acaraú - CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no 
Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. À comissão de Pregão. San-
tana do Acaraú/Ce, 09 de Março de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento Pregoeiro Municipal 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - AVISO DE EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03.03.01/2022 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO 
ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPON-
SABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/
CE. CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: até o dia 24 de Março de 
2022 das 08:00 às 11:00 horas (HORÁRIO LOCAL). LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Avenida 
08 de Novembro, 767, Centro, Jaguaribe, Ceará (Secretaria de Educação e Cultura). INFORMA-
ÇÕES: Telefone: (088) - 3522 1373, Jaguaribe, 08 de Março de 2022. Michelle Maria Martins de 
Barros – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

CENEGED Companhia  Eletromecânica  e  Gerenciamento  de  Dados S/A
BALANÇO  PATRIMONIAL

     2021                    2020
ATIVOS 107.220.554,72 67.207.695,19
 Ativo Circulante   73.328.588,33 38.679.860,14
  Disponibilidades 4.651.061,84 379.640,01
  Aplicações Financeiras 10.910.853,44 8.782.153,29
  Contas à Receber de Clientes  53.278.633,81 27.070.586,11
  Créditos com Terceiros 2.771.154,98 1.134.545,44
  Impostos a Recuperar 1.716.884,26 1.312.935,29
 Ativo Não Circulante 33.891.966,39 28.527.835,05
  Realizável a longo Prazo 22.349.685,56 19.726.378,68
   Retenções Contratuais 22.331.573,40 19.599.168,08
   Depósitos Judiciais 18.112,16 127.210,60
  Intangiveis 200.000,00 200.000,00
  Imobilizado 11.342.280,83 8.601.456,37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
     2021                    2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA  314.729.112,32   150.059.450,65
 Receita de Serviços Prestados 314.729.112,32 150.059.450,65
(-) DEDUÇAO DE RECEITA   -34.763.626,15    -16.899.647,87
 Iss  -12.109.041,83 -5.839.299,05
	 Cofins	 -18.620.824,22	 -9.096.249,35
 Pis -4.033.760,10 -1.964.099,47
(=) RECEITA LÍQUIDA 279.965.486,17   133.159.802,78
 (-) CUSTOS -259.971.887,17 -121.188.069,09
  Custos Diretos -13.906.111,54 -4.186.144,22
  Custo Pessoal Aplicado -188.760.938,76 -95.191.099,31
  Custo Frota Operacional -40.121.967,10 -13.349.700,27
  Custo Segurança e Saúde 
  do Trabalho -2.342.238,87 -1.302.288,73
  Custo Insumos - Operacionais -2.324.491,82 -1.131.164,23
  Custo Deslocamento -4.842.464,21 -2.205.681,46
  Custos Administrativos -7.673.674,87 -3.821.990,87
(=) LUCRO BRUTO    19.993.599,00     11.971.733,69
 (-) DESPESAS OPERACIONAIS     -9.241.962,86     -5.971.807,95
  Despesas Administrativas -8.685.002,14 -5.825.693,39
  Despesas com Vendas Serviços -256.577,21 -30.077,57
  Despesas Tributárias -300.383,51 -116.036,99
(=) EBITIDA    10.751.636,14      5.999.925,74
  (-) Depreciação e Amortização -1.475.562,67 -963.994,99
  (+-) Resultado Financeiro -773.611,20 2.572.305,20
  (+) Outras Receitas 74.959,67 317.106,36
(=) RESULT. ANTES DOS IMPOSTOS      8.577.421,94      7.925.342,31
  Contribuição Social Sobre o Lucro -854.685,89 -718.175,46
  Imposto de Renda -1.930.267,08 -1.664.034,19
(=) LUCRO LÍQUIDO       5.792.468,96      5.543.132,66 

PASSIVOS 107.220.554,72 67.207.695,19
 Passivo Circulante   66.656.986,71 30.416.330,29
  Fornecedores 24.480.818,10 9.438.722,79
  Obrigações Sociais e Trabalhistas 11.093.541,04 5.939.878,85
  Obrigações Fiscais e Tributárias 2.464.734,59 848.168,86
  Emprést., Financ. e Parcelamentos 16.194.420,09 8.298.103,21
  Provisões de Natureza Trabalhista 12.423.472,89 5.891.456,58
 Passivo Não Circulante   18.895.608,56 16.233.624,11
  Exigível a Longo Prazo   18.895.608,56 16.233.624,11
   Parcelamento Tributos Federais 0,00 12.597,35
   Emprestimos e Financiamentos 17.886.267,00 14.383.042,02
   Provisão de Contigente Trabalhista 1.009.341,56 1.837.984,74
Patrimônio Líquido   21.667.959,45 20.557.740,79
 Capital Social 14.180.308,00 13.180.308,00
  Capital Social Integralizado 14.180.308,00 14.180.308,00
  Capital Social a Integralizar 0,00 -1.000.000,00
 Reserva Legal (5%) 1.695.182,23 1.418.025,60
 Lucro Acumulados 5.792.469,22 5.959.407,19 

 CNPJ: 07.698.801/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTAS EXPLICATIVAS
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A CENEGED COMPANHIA ELETROME-
CANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A com Matriz Administrativa 
localizada em Fortaleza, CE, foi constituída em novembro de 2005 e tem 
como principais atividades a medição de consumo de energia elétrica 
bem como construções e manutenções de estações de rede em parceria 
com concessionárias de energia elétrica de diversos Estados Brasileiros. 
2- PREPARAÇÃO DAS DEMOSNTRAÇÕES FINANCEIRAS - Declaração 
de conformidade às normas contábeis. As demonstrações contábeis 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, 
Interpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade que aprovam 
as normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TA). Base de mensuração: As 
demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. 
Assim os valores justos de caixa e equivalentes de caixa, de contas a 
receber de clientes, das dívidas de curto e longo prazo e de contas a pagar a 
fornecedores são equivalentes a seus valores contábeis. Uso de estimativas 
e julgamentos. A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis exige que a Administração faça julgamentos, estimativas 
e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores 
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas e premissas. 3-PRINCIPAIS POLÍTICAS 
CONTÁBEIS - As políticas contábeis a seguir têm sido aplicadas de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações 
contábeis.	3.1.	Instrumentos	Financeiros:	Ativos	financeiros	não	derivativos:	
A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos 
inicialmente na data em que foram originados. Empréstimos e recebíveis 
são	ativos	financeiros	com	pagamentos	fixos	ou	calculáveis	que	não	são	
cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo 
valor histórico acrescido de quaisquer custos e transações atribuíveis. O 
caixa e equivalentes de caixa incluem numerários em espécie, depósitos 
bancários	à	vista	e	aplicações	financeiras	consideradas	de	liquidez	imediata	
ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos 
a	 um	 risco	 insignificante	 de	mudança	 de	 valor,	 os	 quais	 são	 registrados	
pelo valor de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 
Passivos	 financeiros	 não	 derivativos:	 A	 Companhia	 reconhece	 passivos	
subordinados inicialmente na data em que são originados. Os demais 
passivos	financeiros	são	reconhecidos	inicialmente	na	data	de	negociação	
na qual a Companhia se torna como uma parte dos dispositivos contratuais. 
Retenções contratuais fazem referência à valores relativos a retenções 
previstas em cláusulas contratuais, que sofrem atualizações monetárias 
mensalmente e serão repassadas em determinado momento da execução 
contratual. 3.2. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes 
estão demonstradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos 
diretos de responsabilidade da Companhia.  3.3. Imobilizado: Mensurados 
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada. O custo inclui gastos que são atribuíveis à aquisição de um 
ativo. 3.4. Depreciação: Os itens do ativo imobilizado são depreciados pelo 
método linear no resultado do exercício baseado na Legislação do Imposto 
de Renda. Terrenos não são depreciados. Construções e obras civis são 

depreciados em 25 anos; máquinas e equipamentos em 10 anos; veículos 
10 anos; móveis, utensílios e equipamentos de informática 5 a 10 anos. 
3.5. Capital Social: Constituído de ações ordinárias e preferenciais. Os 
dividendos	mínimos	 obrigatórios,	 quando	 existentes,	 conforme	 definidos	
em estatuto são reconhecidos como passivo. 3.6. Receita Operacional: 
A receita operacional no curso normal das atividades é medida pelo valor 
justo da contraprestação recebida ou a receber. Caso seja provável que 
descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira 
confiável,	então	é	reconhecido	como	uma	despesa	financeira	(descontos	
concedidos).	 3.7.	 Receitas	 e	 despesas	 financeiras:	As	 receitas	 incluem	
juros auferidos, rendimentos de retenções contratuais em poder de 
clientes,	 descontos	 obtidos,	 rendimentos	 de	 aplicações	 financeiras,	
variações monetárias. As despesas incluem juros e variações monetárias 
sobre	empréstimos	e	financiamentos,	juros	de	mora	pagos	a	fornecedores,	
descontos	 concedidos	 a	 devedores,	 encargos	 financeiros	 sobre	
impostos e contribuições etc. 3.8. As Rubricas de Custos e Despesas já 
estão detalhadas em categorias de gastos, demonstrando o montante 
despendido em cada tipo de Despesa/Custo.

Movimentações de Patrimônio Capital Social (-) Capital a Integralizar Reserva Legal Reserva de Lucro Patrimonio Líquido
Saldo Final 2020 14.180.308,00 -1.000.000,00 1.418.025,60 5.959.407,19 20.557.740,79
Distribuição dos Lucros de 2020    -4.682.303,57 -4.682.303,57
Aumento de Reserva Legal (5%)   277.156,00 -277.156,00 0,00
Integralização de Capital  1.000.000,00  -1.000.000,00 0,00
Resultado do Período    5.792.468,96 5.792.468,96
Ajustes de Exercícios Anteriores    53,27 53,27
Saldo Final 2021 14.180.308,00 0,00 1.695.181,60 5.792.469,85 21.667.959,45

   2021   2020 
Resultado Ajustado do Período            7.268.032             6.507.128
 Resultado do Periodo            5.792.469             5.543.133
 Depreciação            1.475.563                963.995  
Atividades Operacionais -     3.226.163  -     9.372.964 
 Clientes a Receber -   26.208.048  -     9.461.452
 Adiantamento a Fornecedores -     1.642.740  -        177.968
 Adiantamento a Funcionários               136.130  -        626.577
 Impostos a Recuperar -        403.949             3.001.329
 Retenções Contratuais -     2.732.405  -     4.360.505
 Depósitos Judiciais               109.098  -        127.211
 Fornecedores         15.042.149             1.437.086
 Obrigações Sociais e Trabalhistas            5.153.662             1.827.091
 Obrigações Fiscais e Tributárias            1.616.566  -     2.476.337
 Provisões Trabalhistas            6.532.016             1.163.002
 Acordos Trabalhistas   -        828.643                428.577
Atividades de Investimentos -     4.216.387  -     1.767.857
 Outros Investimentos                                   - 255.396
 Imobilizado -     4.216.387  -     2.023.253
Atividades de Financiamento         11.256.945             7.276.338
 Empréstimos de Curto Prazo            7.896.317             1.946.137
 Créditos com Terceiros -        130.000  -        633.773
 Empréstimos de Longo Prazo            3.490.628             5.963.975
Variações de Patrimônio Líquido -     4.682.304  -     4.452.073
 Distribuições de Lucros -     4.682.304  -     4.452.073
Variação de Disponíveis            6.400.122  -     1.809.427

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Renato Albuquerque Felipe 
 Diretor Presidente - CPF: 479.407.943-53 

Eduardo Wagner Lisboa Fontes 
 Contador - CRC-CE 013425/O-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO.  A Diretora-Presidente do
SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE URUBURETAMA, ITAPAJÉ, 
UMIRIM, ITAPIPOCA, TURURU, IRAUÇUBA, AMONTADA E TRAIRÍ – SINDICAUI/CE, inscrito no CNES sob o 
nº 46000.007825/00 e no CNPJ/MF sob o nº 04.721.896/0001-59, a Diretora-Presidente, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os trabalhadores da categoria, nos municípios de Urubu- 
retama, Itapajé, Umirim, Itapipoca, Tururu, Irauçuba, Amontada e Trairí, para Assembleia Geral Ordinária – AGO, 
que acontecerá no dia 19/03/2022 (sábado), na sede sindical de endereço correspondente à Av. Antônio Pereira 
de Melo, nº 200, bairro Centro, Itapajé – Ceará. A assembleia terá início às 7 horas, em primeira convocação, 
com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; ou às 8 horas, em segunda convocação, 
com a presença de metade mais um do número de associados; ou, finalmente, ou às 9 horas, em terceira 
convocação, com a presença mínima de 20 (vinte) associados, conforme previsão estatutária (artigo 12, 
parágrafo 1º). Para estabelecimento de quorum, nesta data, o Sindicato tem o total de 1664 (um mil, seiscentos e 
sessenta e quatro) trabalhadores sindicalizados e aptos a votar. A assembleia prosseguirá até às 16 horas 
daquele dia, ininterruptamente. A assembleia terá a seguinte  Prestação de contas da Diretoria ordem do dia: a) 
atual, em relação ao ano de 2021;  Reforma do Estatuto Social; Eleição e posse dos membros da nova  b) c) 
Diretoria;  Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal; Ratificação e/ou retificação e/ou definição do d)  e)  
valor da mensalidade sindical; Providências a serem adotadas ou a adotar para confirmação e/ou manutenção f) 
da ampliação da base territorial;  Outros assuntos de interesse da categoria. Os resultados das eleições e g)
demais deliberações serão declarados e registrados em ata logo após a apuração ou definição. A Diretora-
Presidente do Sindicato baixará ato designando os membros da Comissão Eleitoral ou, havendo pedido, 
nomeará os interessados a participar da referida comissão. A partir das 8horas, do dia 10/03/2022 (quinta-feira) 
até às 16horas do dia 18/03/2022 (sexta-feira) estará aberto o prazo para registro das chapas interessadas a 
concorrer à Diretoria e ao Conselho Fiscal. O prazo para impugnação de chapas e/ou candidatos será das 
16horas e 01minuto, do dia 18/03/2022 (sexta-feira), até às 18horas do dia 18/03/2022 (sexta-feira). A Comissão 
Eleitoral decidirá as eventuais impugnações no horário das 18horas e 01minuto do dia 18/03/2022 (sexta-feira) 
até às 20horas do dia 18/03/2022 (sexta-feira), e divulgará o resultado correspondente das 20horas e 01minuto 
do dia 18/03/2022 (sexta-feira) até às 22horas do dia 18/03/2022 (sexta-feira), possibilitando que a relação final 
dos candidatos esteja disponível das 22horas e 01minuto do dia 18/03/2022 (sexta-feira) até a data da 
assembleia. O pedido de registro de chapa ou o protocolo de impugnação poderá ser apresentado no endereço 
deste Sindicato, qual seja: Av. Antônio Pereira de Melo, nº 200, bairro Centro, Itapajé – Ceará, CEP 62.600-000. 
A votação será por escrutínio secreto, mas poderá se dá por aclamação, caso haja apenas uma única chapa 
concorrendo à eleição. As decisões pertinentes serão tomadas na conformidade do Estatuto Social ou, ainda, na 
forma definida pela assembleia geral. Itapajé/CE, 04 de março de 2022. DIRETORA-PRESIDENTE DO 
SINDICATO - Maria Joselene Sousa de Andrade.
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ECONOMIA

O preço médio da gasolina no País subiria 12,7% nas 
bombas caso a Petrobras decidisse repassar integralmente 
a alta das cotações do petróleo após o início da guerra na 
Ucrânia, estima a Fecombustíveis. Já o preço do diesel teria 
alta bem maior, de 29,4%. Ainda assim, o setor de combus-
tíveis é contrário a medidas para controlar os preços, que 
poderiam por em risco o abastecimento nacional ao invia-
bilizar importações. As projeções da Fecombustíveis con-
sideram os preços médios verificados na semana passada 
pela pesquisa da ANP, quando gasolina e diesel custavam, 
em média, R$ 6,577 e R$ 5,668 por litro, respectivamente.

Com uma elevação de 35% da gasolina pura nas refinarias 
para repassar as cotações internacionais, diz a entidade, o 
preço médio de bomba do produto passaria a R$ 7,409 por 
litro. A estimativa considera que os outros componentes do 
preço -etanol, impostos e margens- permanecem inaltera-
dos. No caso do diesel, o reajuste necessário nas refinarias 
seria de 51%, levando o preço médio de bomba a R$ 7,336 
por litro, também se alterações nos valores dos outros com-
ponentes do preço. Bolsonaro determinou, porém, a busca 
de alternativas para tentar impedir os repasses sem provo-
car grandes prejuízos à Petrobras. Rússia já foi mais fria: 
barril de petróleo a US$ 300. Mas não é preciso esperar, já 
que o maior preço do País foi encontrado no Ceará (vejam 
só!), cujo destaque veio de Itapipoca: R$ 7,23 o litro, segun-
do a ANP, liderando a primeira semana de março.

Gasolina: média de R$ 7,41/L à vista

Receio. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção teme redução da atividade econômica com uma possível re-
tração no investimento dos brasileiros em imóveis motivada pela alta da inflação, que deve puxar os juros para cima. 
Uma das principais preocupações é o aumento das commodities como minério de ferro, alumínio, cobre e petróleo.

Governo discute com Congresso possibilidade de segurar temporariamente os reajustes de preços da Petrobras para evitar novo aumento

FOTO FOLHAPRESS

Shoppings
Janeiro registrou alta 

de 10% nas vendas dos 
shoppings sobre igual 
período de 2021, segundo 
o Índice Cielo de Varejo 
em Shopping Centers. 
As vendas nos shoppings 
seguem em recuperação, 
movimento iniciado em 
2021 de forma contínua 
após a segunda onda da 
covid-19. Por regiões, as que 
mais se destacaram no mês, 
com crescimento das vendas 
acima da média nacional, 
foram o Norte (27,1%) e 
Sudeste (11,7%), seguidas de  
Nordeste (8,7%), o Sul (8,4%) 
e o Centro-Oeste (5,5%).

Veículos caem
A produção de veículos 

leves e pesados fechou o 
primeiro bimestre com 
311,4 mil unidades produ-
zidas, uma queda de 21,7% 
na comparação com o 
mesmo período de 2021. O 
resultado retrata o efeito da 
variante ômicron nas linhas 
de produção, associado às 
férias coletivas de janeiro, 
ao fornecimento irregular 
de peças e à desaceleração 
das vendas neste início de 
ano. Na comparação entre 
os meses de fevereiro, a 
queda é de 15,8%, segundo 
a Anfavea (associação das 
montadoras).

IPVA
A segunda parcela do 

IPVA 2022 vence amanhã 
(10). Os proprietários de 
veículos emplacados no 
Ceará podem emitir o 
boleto de pagamento pelos 
aplicativos Ceará App e Meu 
IPVA ou internet.  A guia de 
recolhimento será gerada 
mediante a informação do 
chassi do veículo ou do 
Renavam e placa. O paga-
mento pode ser feito nos 
bancos Caixa, Bradesco, 
BB, BNB, Santander, Itaú e 
casas lotéricas. Também 
pode ser pago com car-
tões de crédito vinculados 
ao BB ou Bradesco.

Preço da promessa
Bolsonaro adiou, mais 

uma vez, o cumprimento 
de sua promessa de cam-
panha de corrigir a tabela 
do Imposto de Renda da 
Pessoa Física. Na prática, 
a omissão representa novo 
aumento dos impostos. A 
cada ano, mais brasileiros 
são obrigados a pagar IR. 
E quem já paga leva uma 
mordida ainda maior no 
bolso. Quase 24 milhões de 
brasileiros estariam isentos 
do IR se houvesse, ao 
menos, a correção da tabela 
pela inflação acumulada 
desde 1996 e não repassa-
da, de 134,5%.

Conflito externo torna mercado borbulhante
Embora saiam praticamente ilesos dos impactos 
diretos da Rússia, grandes bancos brasileiros 
já preveem uma retração no crédito frente aos 
maiores inflação e juros, um cenário decorrente 
da guerra na Ucrânia que retardará ainda mais 
o crescimento da economia. Alguns banqueiros 
afirmaram que haverá danos indiretos advindos 
da erosão de parâmetros da economia. Segundo 
eles, as sanções impostas à Rússia farão aumentar 
o preço dos alimentos e dos combustíveis em até 
15% –Rússia e Ucrânia respondem por cerca de 
30% da importação de fertilizantes e adubos.

Longe da guerra, aviação teme inviabilidade aqui
A Abear, que representa 
as aéreas Gol e Latam 
Airlines, afirmou que 
o encarecimento do 
combustível de aviação 
poderá frear a retomada 
do setor, abalado pelo 
isolamento social, e in-
viabilizar rotas de custos 
mais altos no curto e 

médio prazos. Segundo a associação, o querosene de avia-
ção responde por mais de 1/3 dos custos do setor aéreo, 
com fatia superior a 50% indexada ao dólar.

O conflito no leste euro-
peu entre Rússia e Ucrânia 
pode intensificar um proble-
ma antigo para os brasilei-
ros: o preço do combustível, 
provocado pela acelerada 
alta na cotação do petróleo 
no mercado internacional. A 
preocupação atual do gover-
no é agir rapidamente para 
impedir o impacto da alta 
dos derivados de petróleo no 
bolso dos consumidores bra-
sileiros em pleno ano eleito-
ral, além da alta da inflação 
que virá desse custo extra.

Isso ocorre em razão da 
paridade internacional do 
valor do petróleo para rea-
justar os combustíveis no 
mercado interno. O Minis-
tério das Minas e Energia 
(MME) avalia que mexer 
nessa regra agora, prejudi-
caria o governo e a reeleição 
do presidente Jair Bolsona-
ro. O grupo quer a adoção 
do subsídio para segurar o 
preço. 

Há quase dois meses a Pe-
trobras não reajusta o preço 
dos combustíveis. A defasa-
gem é de 26% para gasolina 
e de 30% para o diesel em 
relação ao preço internacio-
nal. No ultimo dia 6, o bar-
ril de petróleo Brent chegou 
perto dos US$ 140 (R$ 708), 
próximo do recorde de US$ 
147,50 (R$ 746) de julho de 
2008. Já nessa segunda-fei-
ra (7/03), o valor cedeu, fe-
chando em US$ 123,89 (R$ 
626,54), mas o cenário de 
instabilidade torna o preço 
incerto e, nessa terça-feira 
(08/03), aumentou 4,77%, 
sendo negociado a US$ 
129,09.

O preço deve ser impac-
tado pela decisão do presi-
dente dos Estados Unidos 
(EUA), Joe Biden, que anun-

ciou nessa terça-feira (8) o 
fechamento dos portos ame-
ricanos para a importação 
de petróleo russo. Ele aler-
tou que o preço da gasolina 
vai subir ainda mais, mas 
que irá liberar parte das re-
servas nacionais.

A Rússia é o segundo 
maior exportador de petró-
leo do mundo, com expor-
tações de cerca de 7 milhões 
de barris por dia de petróleo 
bruto e derivados combina-
do, ou cerca de 7% do forne-
cimento global. Economis-
tas e especialistas do setor de 
energia afirmam que todas 
as alternativas em discussão 
no governo brasileiro criam 
riscos desnecessários, por-
que a intervenção nos preços 
é medida extrema com efei-
tos colaterais incontroláveis.

Na avaliação do econo-
mista e membro do Conse-
lho Regional de Economia 
do Ceará (Corecon-CE), Ri-

cardo Coimbra, dificilmente 
a Petrobras vai conseguir re-
duzir totalmente os impac-
tos da elevação dos preços 
do petróleo e derivados no 
mercado mundial. “Antes da 
invasão, o preço do barril de 
petróleo já vinha aumentan-
do desde o ano passado. Nos 
momentos que antecederam 
o conflito estava próximo 
de US$ 90 e nesse momen-
to está oscilando entre US$ 
120 e US$ 140, ou seja, nos 
últimos 40 dias tivemos uma 
elevação em torno de quase 
50% do preço barril do pe-
troleo e derivados no mer-
cado mundial, o que muito 
dificilmente, a companhia 
vai ter como evitar o repasse 
integral, até porque a políti-
ca de preços é vinculada aos 
preços internacionais e vem 
segurando pelo indicativo 
do principal acionista, que 
é o governo, de alguma in-
tervenção do não repasse ou 

manutenção dessa política 
de preço internacional ado-
tada há algum tempo e onde 
o próprio governo disse que 
não iria interferir”, avaliou.

Ainda segundo o espe-
cialista, o impacto principal 
não será somente na econo-
mia, mas principalmente so-
bre a popularidade do presi-
dente e a sua já dificuldade 
no processo eleitoral. “Tudo 
isso poderia dificultar ainda 
mais, mas o governo vem 
sinalizando que pode inter-
vir no preço do combustível 
e isso gerou incerteza no 
mercado, visto que a Petro-
bras perdeu R$ 34 bilhões de 
valor de mercado após esse 
indiciativo de que poderia 
usar parte dos dividendos 
gerados de lucratividade 
para subsidiar os preços por 
um período de tempo, mas 
não se sabe efetivamente 
para onde vai esse direcio-
namento”, disse.

Como a guerra pode impactar o 
preço do combustível no Brasil
Governos de outros países estão cortando impostos da commodity para tentar 
segurar  preço. No Brasil, governo fala em intervir na política de preços da Petrobras

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso De Licitação - Pregoeiro da Comissão de Licitações torna público 
que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 19.001/2022 - PE, 
do tipo menor preço por item, cujo objeto: Aquisição de material permanente para atender as neces-
sidades das unidades PSB - CRAS e PCF, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do 
município.  Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 11h do dia 09/03/2022; 2. 
Fim do recebimento de propostas: ás 08h do dia 21/03/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: 
das 08:01h ás 08:59h do dia 21/03/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 
21/03/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de 
Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h ou pelo telefone (88) 3561-1508 e no 
site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Aditivo - 
Primeiro Termo Aditivo de acréscimo ao Contrato nº 023108.2021-01. Contratante: Secretaria 
Municipal de Obras Públicas Urbanismo e dos Serviços Públicos. Contratado: CM SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA- CNPJ: 02.110.202/0001-11. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 
TOSCA NO DISTRITO DE CAMPANARIO E ZONA RURAL DA SEDE DO MUNICIPIO 
DE URUOCA-CE. Valor do contrato original:  R$ 1.030.986,05, e passa a ser o valor de R$ 
1.173.463,54, com o termo aditivo de acréscimo. Data da Assinatura do termo aditivo: 07/03/2022. 
Informações: pmulicitacao@hotmail.com. ROBERTO DE SOUZA ALENCAR - ORDENADOR DE 
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada na 
Travessa Tiradentes, Nº 30, Centro, torna público, para conhecimento dos interessados o edital de Pre-
gão Eletrônico Nº 2022.03.09.001-SAUDE(Secretaria de Saúde),  cujo objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de mobiliários, materiais hospitalares e fisioterapêuticos, conforme especifi-
cações em anexo, que realizar-se-á no dia 22/03/2022, às 09h. O Referido EDITAL poderá ser adquirido 
no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às  
12h e no site http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e ou http://www.bll.org.br. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada a Tra-
vessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 11/04/2022, às 09h, realizará 
licitação de Concorrência Publica Nº 2022.03.09.001–GM(Governo Municipal), cujo objeto: é a seleção 
de empresa para o registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, reforma e ampliação de prédios e logradouros públicos, pavimentação em parale-
lepípedo e em pedra tosca, por demanda, do município, a partir do maior percentual de desconto ofertado 
sobre a tabela de custos atualizada, da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA/CE) 
- tabela sintética com desoneração, acrescida do BDI correspondente a cada lote. Referido EDITAL poderá 
ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, 
das 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Extrato da Ata de Registro de Preços – A Secretária de Educação, 
Ana Cristina Lopes da Silva, torna público, para conhecimento dos interessados o extrato da Ata de Re-
gistro de Preços Nº. 2022.01.26.001-SRP-DIVE - Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de álcool e EPI’S (equipamentos de proteção individual) destinados aos profissionais que 
realizam atendimento no âmbito do serviço público das diversas secretarias. Fundamentação Legal: Lei 
n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Federal N0 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor Glo-
bal: R$ 537.835,40 (quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos). 
Dotações Orçamentárias: 0601.04.122.0002.2.010, 2101.18.122.0002.2.118, 1401.23.122.0002.2.089, 
2601.04.122.0002.2.132, 0701.04.123.0002.2.012, 1202.08.244.0014.2.070, 1202.08.244.0014.2.065, 
1202.08.243.0013.2.062, 0801.12.122.0002.2.014, 0802. 12.365.0003.2.039, 0802.12.361.0003.2.032. 
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00. Fonte de recursos: 1500000000, 1501000000, 1660000000, 
1661000000, 1500100100, 1542000000, 1540000000, 1541000000. Vigência: Até 04/03/2023. Contra-
tantes: Ana Cristina Lopes da Silva, Secretária de Educação; Claudia de Queiroz Rocha Guerreiro, Se-
cretária de Turismo e Cultura; Francisco Erivelto Lima dos Santos, Secretário de Administração; Antônio 
Carlos Alves Lima, Secretário de Finanças; Luciana de Lima Nascimento, Secretária de Assistência So-
cial e Cidadania; Thiago Oliveira Pinheiro, Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente; e Maria Freitas dos Santos, Chefe de Gabinete da prefeita e do vice-prefeito. –  Contratadas: 
Nutrientes Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP, inscrita no CNPJ Nº 26.383.079/0001-70, 
vencedora do certame nos itens 01 e 11, com o valor global de R$ 55.070,00 (cinquenta e cinco mil e 
setenta reais). Assina pela contratada: João Luiz Nogueira de Deus; GTMED Distribuidora de Materiais e 
Equipamentos Hospitalares e Odontológicos Ltda, inscrita no CNPJ Nº 39.707.683/001-57, vencedora do 
certame nos itens 02 e 03, com o valor global de R$ 23.152,90 (vinte e três mil, cento e cinquenta e dois 
reais e noventa centavos). Assina pela contratada: Thyago Spaini Lopes; Fortclean Comércio de Equipa-
mentos - EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 36.327.075/0001-29, vencedora do certame do item 04 ao 07, com 
o valor global de R$ 259.304,40 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quatro reais e quarenta 
centavos). Assina pela contratada: Sílvio Machado Martins de Souza; Nature Max Indústria e Comércio 
de Produtos Naturais e Cosméticos Eireli - ME, inscrita no CNPJ Nº CNPJ: 37.627.260/0001-00, vence-
dora do certame nos itens 08 e 10, com o valor global de R$ 119.333,10 (cento e dezenove mil, trezentos 
e trinta e três reais e dez centavos). Assina pela contratada: Camila Cruz Feitosa; M. Testa Confecção 
- ME, inscrita no CNPJ Nº 23.829.339/0001-09, vencedora do certame no item 09, com o valor global 
de R$ 80.975,00 (oitenta mil, novecentos e setenta e cinco reais). Assina pela contratada: Marina Testa.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Presidente da Comissão de Licitações, torna público 
para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 24/03/2022 às 09h,  na sala da Comissão 
de Licitação, localizada na Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, Centro, Senador Pompeu-CE, 
estará realizando licitação de Tomada de Preços, n° GM-TP001/2022, Cujo objeto: Contratação para 
prestação de serviços de acompanhamento, prestação de contas e demais ações necessárias, junto 
aos órgãos estaduais e federais, decorrente de convênios, para atender as necessidades das diversas 
secretarias, do município, o qual se encontra disponível no endereço acima no horário de 08h às 12h e 
portal do TCE-CE  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, e no site do município: https://www.senadorpompeu.
ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação – O Pregoeiro da Comissão de Licitações tor-
na público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 
06.002/2022-PE, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Contratação de serviço de licença de uso 
e manutenção de um sistema informatizado para gestão dos tributos municipais, incluindo os serviços 
de implantação, instalação, configuração, migração de dados, parametrização, customização e trei-
namento operacional dos usuários, mediante a execução das atividades e demais características e 
especificações técnicas, junto à Secretaria de Planejamento e Finanças. Datas e Horários: 1. Início de 
recebimento das propostas: 08h do dia 08/03/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: 08h do dia 
21/03/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 21/03/2022; 4. Início 
da sessão de disputa de preços: 09h do dia 21/03/2022, maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30h ás 
11:30h e no site: www.tce.ce.gov.br. José Ivan de Paiva Júnior.

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

Cartório Lima Silva - Notas e Registros Públicos - Rua Rita Correia, 112 - Centro - Ocara-CE - 
CNPJ Nº 02.738.236/0001-55 - E-mail cartorio.lima@hotmail.com - Tel: (85) 33221054 - Edital de 
Citação. Luiza de Marilac Lima Silva, Tabeliã e Oficiala de Notas e Registros Públicos da Comarca de 
Ocara, Estado do Ceará, por nomeação legal, Faz saber a quantos o presente Edital de Citação, virem 
ou dele conhecimento tiverem que, perante esta serventia de Notas e Registros Públicos da Comarca 
de Ocara, Estado do Ceará, corre uma Ação de Usucapião promovida por Ana Maria Medeiros de 
Lacerda, portadora da CI-RG nº 2007009175278 SSPDS-CE, e CPF/MF 027.373.374-53, brasileira, 
divorciada, médica, residente e domiciliada na Rua Carlos Barbosa, nº 653, Papicu, na Cidade de 
Fortaleza-Ceará CEP: 60.175-355, Proc. Administrativo nº 001/2021, na qual a requerente pretende 
que lhes seja declarado o domínio do imóvel seguinte: “Um (1) Terreno situado na Av. Cel. João Felipe, 
lado par, s/n, Centro, nesta Cidade e Comarca de Ocara- Ceará, de formato irregular, com área total de 
1.369,00m² e um perímetro de 165,00m, dentro do contorno seguinte: Inicia-se a descrição do 
perímetro no ponto P1(esquina da Av. Cel. João Felipe com a Trav. Rita Correia), com ângulo interno de 
90º00’, seguindo no sentido Leste-Oeste, mede-se distância de 17,50m até o ponto P2, deste, com 
ângulo interno de 92º00’, no sentido Sul-Norte, mede-se 74,00m até o ponto P3; deste, com ângulo 
interno de 88º00’, no sentido Oeste-Leste, mede-se 19,50m até o ponto P4: deste, com ângulo interno 
de 90º00’, no sentido Norte-Sul, mede-se 74,00m até o ponto P1, inicial, fechando assim a poligonal. 
Confrontações: Ao Sul (frente) com a Av. Cel. João Felipe; Ao Norte (fundos), com a Rua Antônio José 
Correia; Ao Leste (lado esquerdo) com a Travessa Rita Correia; e Ao Oeste (lado direito), com a casa nº 
120 de propriedade de Luciano Rodrigues Pereira e Maria Lucinete de Carvalho Pereira. 
Levantamento planimétrico procedido por Narci de Melo Junior, Engº Civil CREA 0607557370-ART CE 
20190446823. Assim em cumprimento da Lei, mandou expedir o presente Edital, por meio da qual 
ficam citados os eventuais interessados, para todos os termos do presente processo, inclusive 
contestação no prazo legal, sob pena de revelia, caso em que se presumirão como verdadeiros os 
fatos articulados pelos requerentes na inicial, estando os documentos à disposição dos interessados 
neste Cartório, durante às horas regulamentares. Dado e passado nesta Cidade de Ocara-Ce, aos 
19 do mês janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Luiza de Marilac Lima Silva – Oficiala.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Tomada de Preços n° 
22.23.08/TP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que, no dia 29 de 
março de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de Preços, n° 22.23.08/
TP, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE DESERTO NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-
CE. O Edital completo poderá ser consultado pelo sítio  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Itapipoca/CE, 08 
de março de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SINDICATO DOS 
POLICIAIS PENAIS E SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. 
Com fundamento nos artigos 22, 23 e 24 do ESTATUTO SOCIAL DO SINDICATO DOS POLICIAIS 
PENAIS E SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDPPEN – 
CE, conforme a necessidade de deliberação da categoria sobre a prestação de contas da entidade, 
vimos através do presente Edital, convocar como de fato fica convocado de forma ordinária, 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS E SERVIDORES DO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, a se realizar no auditório da FETRACE, na Rua 
Padre Mororó, nº 1055, Centro, Fortaleza/CE, na data de 29 de março de 2022, convocando todos os 
policiais penais e servidores do sistema penitenciário do Estado do Ceará filiados para a primeira 
chamada às 13:00hs e a segunda às 13:30hs, com qualquer número de sócios. Tudo a se realizar de 
forma presencial e democrática para apresentação e aprovação da prestação de contas da instituição. 
Em razão da Pandemia do Covid – 19 / novo Coronavírus, a assembleia será realizada seguindo o que 
determina o decreto estadual e as recomendações de prevenção dos organismos de saúde.  
Fortaleza-CE, 09 de março de 2022. Joélia Silveira Lins (Matricula Nº 472551.1.2) - PRESIDENTE 
DO SINDPPEN/CE e demais membros da direção executiva.
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Vitor Pereira quer time com maior posse de bola durante partidas

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 9 de março de 2022

Falecimento. Morreu nesta terça-feira (8), em Medellín (Colômbia), o multicampeão paralímpico Luiz Cláudio Pereira, aos 60 
anos. Atual presidente da Associação Brasileira de Rugby em cadeira de rodas, Pereira acompanhou a seleção brasileira no Cam-
peonato das Américas quando faleceu na madrugada de hoje (8), conforme nota de pesar publicada pelo Comitê Paralímpico.ESPORTES

O técnico Vítor Pereira 
desembarcou no Brasil com 
uma missão peculiar. Con-
tratado pelo Corinthians 
para comandar a equipe, o 
português precisa não só fa-
zer o seu novo time render 
em campo, mas sobretudo 
mudar uma forma de jogar 
que parece ter ficado enrai-
zada no Parque São Jorge. 
Nos últimos anos, quem ten-
tou transformar o jogo rea-
tivo do Corinthians em um 
futebol dominante sucum-
biu até a demissão.

A favor de Vítor Pereira 
está o fato de o Corinthians 
já vir dominando as ações 
contra a maior parte dos ad-
versários. Análise da repor-
tagem a partir de dados da 
plataforma Sofascore mostra 
que mesmo com o criticado 
Sylvinho no comando técni-
co do Corinthians, a equipe 
já dominava os rivais.

No atual Campeonato 
Paulista, em nove jogos, o 
time venceu cinco, perdeu 
duas e empatou as outras 
duas. Marcou nove gols e so-
freu sete. Em todas as parti-
das, o Corinthians teve mais 
posse de bola que seus ad-
versários, média de 65%.

O auge foi contra o Bo-
tafogo de Ribeirão Preto. Já 
com Fernando Lázaro co-

mandando interinamente, 
a equipe teve 75% de posse 
de bola fora de casa. O time 
trocou 674 passes, domi-
nou o jogo, criou chances, 
chutou 10 vezes a gol, mas 
só três acertaram o alvo. Na 
ocasião, apenas Róger Gue-
des iniciou o jogo. Renato 
Augusto, Giuliano, Pauli-
nho e Willian só entraram 
no segundo tempo da par-
tida, que acabou empatada 
em 1 a 1.

No primeiro jogo em que 
o quinteto alvinegro atuou 
junto, vitória tranquila so-
bre o São Bernardo. Os 3 a 
0 mostram o caminho para 

juntar o domínio territorial 
com a efetividade preten-
dida por Vítor Pereira. O 
time soube se aproveitar do 
fato de ter a bola por 71% 
do tempo e da troca de pas-
ses (674), para criar chances 
- chutou 11 vezes e acertou 
sete no gol -, e ganhar com 
tranquilidade.

No Majestoso, apesar ter 
dominado as ações no cam-
po de ataque, com posse de 
bola de 69% e ter dado 13 
chutes a gol, a equipe de Ví-
tor Pereira só levou perigo 
efetivamente no primeiro 
tempo, quando acertou a 
trave e obrigou Tiago Volpi 

a fazer uma boa defesa. No 
aspecto defensivo, além de ter 
permitido que o Tricolor chu-
tasse 11 vezes contra a meta 
defendida por Cássio, sofreu 
com a desatenção e permitiu 
o gol rival com menos de um 
minuto de jogo, decretando a 
derrota alvinegra.

No Campeonato Brasi-
leiro do ano passado, após 
um início de torneio ruim, 
o Timão resolveu que teria 
que qualificar o elenco para 
brigar na parte de cima da 
tabela. O resultado foi a 5ª 
colocação, o que valeu ao 
clube uma vaga na Liberta-
dores deste ano.

Em 38 jogos, a equipe teve 
média de 54,7% de posse de 
bola. A troca de passes ficou 
na casa de 457 por jogo. A 
cada partida o time finali-
zou 11 vezes, mas apenas 
três em média acertaram 
o alvo, a cada 90 minutos. 
Assim, a produção ofensiva 
ficou abaixo da expectativa: 
foram apenas 40 gols em 38 
partidas.

O tempo  para aprimorar 
a equipe poderá ser utiliza-
do nesta semana livre pelo 
treinador. O Corinthians só 
volta a campo no próximo 
sábado, quando enfrenta a 
Ponte Preta, pela 11ª rodada 
do Campeonato Paulista.

COMEMO-
RANDO 
Meu amigo 
professor 
Segundo Costa 
tem sobradas 
razões para co-
memorar o ano 
que passou. 
O seu Ceará 
foi campeão 
brasileiro de 
futsal.

NATAÇÃO Este é um esporte dos mais queridos entre a 
garotada. E eu insisto, faça seu filho praticar qualquer esporte.

MATÉRIA NACIONAL 
Tales de Sá Cavalcante tem 
sobradas razões para come-
morar. O aluno FB foi destaque 
nacional em matéria que a TV 
Bandeirantes levou ao ar no 
fim de semana que passou. A 
matéria não fala o nome do FB, 
mas o aluno chamado de super 
dotado aparece com a camisa 
daquela escola.

Rachas

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

O racha é uma atividade esportiva que descontrai, e 
leva diversão a quem o pratica. Em Fortaleza esta compe-
tição envolve muita gente que já praticou qualquer esporte 
mas não esquece sua atividade. No basquetebol também 
já teve o seu racha. Ele era realizado nas tardes de sábado 
na quadra descoberta do Náutico e reunia craques do bas-
quetebol como Aziz, Benjamin, Roberto Barter e outros. 
O comando era do João Farias que depois levou todo o 
grupo para um drink em seu apartamento.

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

Eudes Bringel
Tem sido muito elogiaado o trabalho que o vereador 

Eudes Bringel realiza na câmara municipal. Trata-se de 
um parlamentar dos mais dignos e que ali está respaldado 
pelos 5.780 votos que obteve no pleito passado. Recente-
mente teve troféu com o seu nome em torneio de equipes 
da periferia.

Djacir
Meu amigo Djacir vai muito bem obrigado. Quando 

mais jovem foi um dos mais alentosos craques do nosso 
futsal. E além de tudo uma figura humana adorável.

A base é o colégio
Eu sempre disse e repito que a base de nosso esporte 

está nos colégios. É ali que a criança começa a ter seu pri-
meiro contacto com o esporte e logo a seguir com o clube. 
Mas a base é o colégio.

Vargas Filho
Uma volta ao passado. O primeiro time de futsal a ga-

nhar um certame deste esporte foi o Vargas Filho, isto em 
1956. os principais dirigentes do Vargas Filho eram Alfre-
do Sampaio,m Arabá Matos, e José Wilron Cavalcante. O 
técnico era o Didi, Wildo Celestino de Oliveira, por sinal 
gostaria de ter notícias dele. O time base campeão tinha a 
seguitne formação: Paulinho, Lulu, Telmo, Nirtô e Ledil-
son. Um timão. Paulinho, o goleiro era um dos maiores do 
país e meu irmão, pai do Sílvio, sobrinho que leva o meu 
nome e que me fez orgulhoso disso.

Osires Pontes
Ele vem tendo uma atualção excelente a frente do 

esporte na cidade. A entrega do Presidente Vargas total-
mente reformado é mais um gol deste jovem e competente 
filho do meu amigo Luiz Pontes, tricolor como eu.

Loteria dos Sonhos
Vivia cabisbaixo e cheio de dívidas. Apostou na Loteria 

dos Sonhos, ganhou e hoje é outro homem. Viva.

Sérgio Braga

Seu espaço cultural bem ao lado 
do Flórida Bar na Rua Dom Joa-
quim continua a receber nomes da 

maior expressão de nossa sociedade. 
No final de semana que passou ali es-
tive e tive o rpazer de conviver com o 
desembargador Durval Aires e com o 
Castelinho fiel assessor do Roberto Pes-
soa. Sergio Braga é uma figura especial.

Vítor Pereira tenta adaptar 
Timão ao seu estilo de jogo
A contratação do técnico trouxe desafios para o clube em relação ao seu 
estilo de jogo, onde tenta passar de um jogo reativo para um dominante

A Fornecedora Asfaltos e Pavimentação torna público que requereu junto à Secretaria do Meio 
Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga - SEMAM a regularização de licença de instalação, para 
execução de outras atividades de engenharia civil não especificadas anteriormente, localizada na 
rua José Batista da Silva n° 255 A lage dos gatos, município de Itaitinga - Estado do Ceará. Fa-
zendo-se não obstante, necessário o comprimento das exigências da Documentação Prévia para 
Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM.

ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ: 07.231.103/0001-01

Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Li-
cença Prévia (LP) para projeto agrícola de sequeiro, localizada no município de Morada Nova/
CE, na Fazenda Varzinha 2, Rodovia CE 138, Km 15, s/n, zona rural, Morada Nova/CE, CEP: 
62940-000. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da SEMACE.

A pessoa física Luanda Fonseca de Araújo, torna público que recebeu a LICENÇA 
PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO - LPLI Nº 174.2022 da AUTARQUIA DE MEIO AMBIEN-
TE DO EUSEBIO - AMMA, para a atividade “residencia unifamiliar”, no município 
do Eusébio no endereço Rua Santa Rita de Cássia, 100, complemento Loteamento 
Jardins do Lago Q05 LT29, Alameda Cajazeiras. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções da Prefeitura Municipal do Eusébio.

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66604-JOSE JUCIE DE LIMA E JESSICA FURTUOSO ALTINO
66605-YÊGO LIMA RIBEIRO DA SILVA E MARIA RENATA SILVA ABREU
66606-ANTONIO JOAQUIM BARROS E JANILMA MARQUES DE ALMADA
66607-JARBAS DE MELO SALES E MARIA DANIELE DO NASCIMENTO
66608-EVERTON AMBROSIO DE MORAES E ANA RAQUEL GUIMARÃES
66609-CLEZIO DE SOUZA OLIVEIRA E TAYANE KELLY QUEIROZ DO NASCIMENTO 
66610-ARQUINALDO JORGE FERREIRA LIMA E ELAYNE CRISTINA VIEIRA SANTOS
66611-ANTONIO SAMUEL VIANA ROMÃO E RUTE ALINE DO NASCIMENTO TEIXEIRA

Fortaleza, 08 de março de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9441-MURIELL PAIVA DE SOUSA E ANA LUIZA FEITOSA ALBUQUERQUE
Nº9442-CARLOS BISPO DE ARAUJO E IRLÂNDIA JÚLIA CUNHA
Nº9443-RONIELLE DE SENA SILVA E KALINE BARBALHO DE SOUSA
Nº9444-WELLINGTON LUIZ ALVES FILHO E ANA DÉBORA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Nº9445-JOSÉ EMMERSON OLEGARIO DE FRANÇA E JEANNE KELLY LOPES PONTES
Nº9446-PEDRO ALCANTARA RAMOS DE BRITO E ANTONIA JANIELI DE SOUSA NERI
Nº9447-SIDNEY PORFÍRIO SOARES E ANA BEATRIZ ALVES MARCELINO

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 08 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° 30595 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONNATA GOMES ARRAES DE CARVALHO e ARIELLE CRISTINA DA SILVA MOURA;
Edital n° 30596 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENATO WERNECK DA SILVA DIAS e GISLENE MARIA MENDES;
Edital n° 30597 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ ACACIO DA SILVA SOUSA e MARIA ELIETE NASCIMENTO E NASCIMENTO;
Edital n° 30598 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LAYER LEORNE MENDES JUNIOR e MONALIZA ALVES BRIGIDO;
Edital n° 30599 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HANDRUCH NAZARENO RODRIGUES BRITO e BRUNA LETICIA SILVA PIMENTEL;
Edital n° 30600 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO VICTOR MENDONÇA SANTANA CAVALCANTE e GIOVANNA CORREIA VIEIRA.

Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 08 de março de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339145- Marcos Paulo da Silva Sousa Santos e Beatriz Cordeiro Gomes;
339146- Johannes Gerardus Peterson e Maria Roselene da Silva;
339147- Alexsandro Barros Ribeiro e Marisa Francelino Távora;
339148- Natan Mendes Correia e Maria da Conceição dos Reis Gomes;
339149- André Luis Freire Nunes e Fernanda Freire Paulino;
339150- Daniel Fernandes Maia e Joziane Nunes Pinto;
339151- Rafael da Silva Pereira e Kátia Waléria Pereira Silva.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 08 de Março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75597 - ALEXANDRE ABREU DE OLIVEIRA e MARIA VANESSA PEREIRA 
MORAIS; Edital n° 75598 - FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES BERNARDO e RITA 
MARIA COELHO SILVA; Edital n° 75599 - JOSÉ MOISES MARTINS DOS SANTOS 
e MYKAELLY RODRIGUES QUINTO; Edital n° 75600 - FRANCISCO EVERTON DE 
SOUSA FERREIRA e SARA CECILIA DE MELO BRAGA; Edital n° 75601 - JOÃO 
HENRIQUE SÁVIO DEODORO e NATALIA ROMANA DE SOUSA; Edital n° 75602 
- MARCIO DUARTE DOS SANTOS e CRISTIANA PINTO RODRIGUES; Edital n° 
75603 - PAULO ELESSON GUIMARÃES DE OLIVEIRA e LUANA ARIELA TEIXEIRA 
UCHÔA; Edital n° 75604 - YGOR ROCHA ALMEIDA e FRANCISCA GLEYDJANE 
RODRIGUES NOJOSA; Edital n° 75605 - JEFFERSON DAVI PORTELA GOMES 
e THALYA GOMES DE LUCENA; Edital n° 75607 - JEFERSON RODRIGUES DO 
NASCIMENTO e FERNANDA DE SOUSA BRITO; Edital n° 75608 - FRANCISCO 
RONALDO SIQUEIRA SOUZA e MARIA CLEUDE FÉLIX PATRICIO.
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, 08 de Março de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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° 27414 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE ALVES DA COSTA SILVA e LILIAN MARIA SOUSA DE MOURA;
Edital n° 27415 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO HENRIQUE DA COSTA SANTOS e SARAH SILVEIRA 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, 08 de Março de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Sete de Setembro, 160 - Parangaba 

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41380 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MANOEL GINO DE LIMA CARDOSO e PAULA ROBERTA BEZERRA PEREIRA;
Edital n° 41392 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS CESAR TAVARES GERTRUDES e NEUMA GOMES FERREIRA;
Edital n° 41381 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO RELRY VICTOR OLIVEIRA e MARIA CRISTIANE CARVALHO;
Edital n° 41393 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WESLEY ARAUJO SANTOS e ANA CAROLINA MOREIRA DE AQUINO;
Edital n° 41394 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MESSIAS SAMPAIO DA SILVA e AURICLEICE SILVA NASCIMENTO;
Edital n° 41386 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAPHAEL SILVEIRA KANG e ADRIANA GOMES DA SILVA;
Edital n° 41383 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NATANAEL WALLISON BATISTA SAMPAIO e FRANCISCA BRENA COSTA DE LIMA;
Edital n° 41384 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBERO ESTEVAO DE LIMA e MARIA LUZETE MARTINS DE OLIVEIRA;
Edital n° 41385 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ PEREIRA LIMA NETO e JANIELY BRAZ CARNEIRO;
Edital n° 41396 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO LEONARDO SILVA DE MIRANDA e ELLEN VITORIA RODRIGUES MOTA FERNANDES CEDRO;
Edital n° 41395 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE JAIRO DE OLIVEIRA FALCAO e MARIA ELIETE DE ASSIS;
Edital n° 41397 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIO SOUZA ALVES e SAMILA KELLEN RODRIGUES MOTA FERNANDES CEDRO;
Edital n° 41388 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROGERIO DE SOUSA BARROSO e JULIANA NASCIMENTO DE SOUSA;
Edital n° 41387 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANIEL FERREIRA COSTA e JULIANA PEREIRA CAVALCANTE;
Edital n° 41389 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO MARLINO DA SILVA CELESTINO e MARIA VANDERLEIA JALES NUNES;
Edital n° 41398 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS NICHOLAS ARAUJO BARBOSA e MILENA DE LIMA COÊLHO;
Edital n° 41401 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE CLEILTON DO NASCIMENTO PINTO e AURELIA DA SILVA NASCIMENTO;
Edital n° 41399 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERISVANDA MARTINS VIANA e MARIA GORETE DA SILVA;
Edital n° 41390 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ROGÉRIO BRÁS DOS SANTOS e PATRICIA MESQUITA DE MORAIS;
Edital n° 41391 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO COSTA DE SOUSA e MARIA DO SOCORRO PAULA DA SILVA;
Edital n° 41400 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO RODRIGUES LEAL e MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA;
Edital n° 41402 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOAO PEDRO LIMA DA SILVA e TAHIS SOUZA DO LIVRAMENTO;
Edital n° 41404 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GARDEL DIAS DA ASSUNÇÃO e MARIA LUCIENE NASCIMENTO CAVALCANTE;
Edital n° 41405 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MICHAEL JONAS SILVA DE SOUSA e BIANKA BRANA LIMA MARQUES MACHADO;
Edital n° 41403 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE EDILSON OLIVEIRA SANTOS e ANTONIO RAFAEL DE MARIA;
Edital n° 41406 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO GLEIDSON SOUZA PIRES e TATIANA MARIA BARBOSA DA SILVA;
Edital n° 41382 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ALBERTO PEREIRA DO VALE e FRANCISCA DANIELLE ALVES DE ALMEIDA;
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, 08/03/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular



Para celebrar o mês das mu-
lheres e promover, por meio 
da arte, o empoderamento, a 
beleza, a liberdade e a infor-
mação, a 2ª edição da exposi-
ção fotográfica “O que não nos 
disseram” está acontecendo no 
Shopping Iguatemi. A mostra 
visa destacar histórias de supe-
ração de mulheres que foram 
vítimas de violência e conse-
guiram transformar suas dores 
em força e coragem.

A ideia é da jornalista An-
dressa Meireles e a mostra 
é interativa, contando, pela 
primeira vez, com peças tá-
teis, com audiodescrição e 
interpretação em libras dos 
depoimentos, além de foto-
grafias gigantes, QR Code, 
rodas de conversa e painéis 
informativos. “As mulheres 
precisam contar essas his-
tórias, a fotografia é uma 
forma de contar, mas ouvir 
a voz delas ou acessar esses 
depoimentos através das li-
bras, por exemplo, é uma 
forma da gente potencializar 
o protagonismo feminino. 
As mulheres foram fotogra-
fadas, mas nos depoimentos 
elas mesmas contam, possi-
bilitando que nós conheça-
mos essas mulheres de várias 
maneiras. Acho que é a for-
ma que faz mais sentido para 
tornar esse manifesto eficaz”, 
explica Andressa Meireles.

De acordo com ela, um 
projeto como esse pode aju-

dar a resgatar a identidade 
das vítimas de violência para 
além da identidade de vítima. 
“Não posso falar em nome de 
todas as mulheres vítimas de 
violência porque isso também 
seria uma violência. Mas, a 
possibilidade de contar que 
somos mulheres e vítimas de 
violência, é muito diferente 
de contar que somos vítimas 
de violência. Fomos vítimas, 

mas somos mulheres, plurais, 
diversas e estamos aqui para 
conversar a respeito do que 
não nos disseram”, pontua a 
idealizadora.

Para ela, a mostra foto-
gráfica é um como um gran-
de mosaico que abre espaço 
para debater a violência e 
para identificar suas diferen-
tes formas e, a partir disso, 
pensar em iniciativas eficazes 

de enfrentamento. “Esse pro-
jeto é uma convocação para 
toda a sociedade, para pen-
sarmos juntos em como en-
frentar a violência para além 
da denúncia. ‘O que não nos 
disseram’ é sobre toda a so-
ciedade, sobre vizinhos, so-
bre empresas, sobre política 
pública e todo mundo envol-
vido no enfrentamento da vio-
lência contra a mulher”, afirma.

Nesta edição, a exposição 
gratuita, que pode ser con-
ferida até o dia 21 de março, 
conta com a parceria da De-
fensoria Pública do Estado 
do Ceará e lança as ações de 
acessibilidade junto a Uni-
versidade Federal do Ceará 
(UFC) e a Universidade Es-
tadual do Ceará (UECE). “Os 
espectadores podem esperar 
conhecer um trabalho que 

nos agiganta, é o mais demo-
crático até agora. São 16 fo-
tografias gigantes, contando 
a história de 16 mulheres. As 
pessoas podem esperar de-
poimentos riquíssimos e sai-
rão daqui refletindo, se ques-
tionando sobre o que pode 
ser feito e sobre como cons-
truir um mundo melhor”, de-
talha Andressa Meireles.

A primeira edição do pro-
jeto ocorreu em março de 
2020, a convite da OAB-CE 
durante a “Conferência Na-
cional da Mulher Advogada”. 
Desde então, houve mais de 
100 lives com autoridades e 
ativistas do enfrentamento 
à violência contra mulher, 
além de webinários para ins-
tituições públicas e privadas 
do Brasil. No Instagram, há 
uma comunidade com 40 mil 
pessoas. O projeto também es-
treou uma série no YouTube, 
abriu uma frente de atendi-
mento e orientação jurídica e 
criou grupos online de apoio 
para mulheres. Em 2022, algu-
mas das mulheres participan-
tes vieram da edição passada 
e outras histórias foram co-
nhecidas através da Defenso-
ria Pública ou por indicações 
de participantes. “Esse projeto 
tem muita vida, é muito forte, 
temos mulheres que chegaram 
a nós por diversos caminhos”, 
explica a idealizadora.

Por Yasmim Rodrigues

12 Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 9 de março de 2022  O ESTADO                     

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

FOTOS IRATUÃ FREITAS

GERAL
Para orientar decisões políticas sobre a primeira infância, o Comdica aprovou a atualização do Plano 
Municipal pela Primeira Infância, definindo as estratégias para o atendimento dos direitos e a promoção 
do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos em Fortaleza pelos próximos 10 anos.

Fortaleza recebe segunda edição de mostra fotográfica 
inspirada na superação de mulheres vítimas de violência
O manifesto artístico pode ser visitado gratuitamente até o dia 21 de março, no Shopping Iguatemi

FOTO DIVULGAÇÃO

Casa Bauducco inaugura segunda loja em Fortaleza com amplo mix de produtos e ambiente diferenciado. Com um 
ambiente diferenciado e um mix de produtos de primeira linha, a Casa Bauducco inaugurou sua segunda loja em Fortaleza, no 
Shopping Iguatemi. “Nossa loja combina empório com cafeteria. As pessoas podem se sentar e saborear uma fatia de panettone 
salgado na chapa, chocottones, muffins, entre outras delícias”, explica a gestora da Casa Bauducco, Soraya Jereissati. A outra uni-
dade da marca fica localizada no shopping Riomar Fortaleza e segue o mesmo padrão. Soraya explica que o sucesso da primeira 
unidade da Bauducco no Shopping RioMar Fortaleza impulsionou a abertura da loja do Iguatemi. “Isso fez com que nós pensásse-
mos em expandir. Hoje estamos posicionados nos dois principais shoppings da cidade voltados para o público AB”, ressalta.

Pela primeira vez, a exposição conta com ferramentas de arte acessível

Almoço Dia Internacional da Mulher - ALFE
A presidente da Associação das Lojistas Femininas - ALFE Graça Bringel, comandou almoço com as alfeanas quando celebraram o dia internacional da mulher. 

A agradável tarde, que teve até bingo, foi organizada pela diretora de eventos da entidade Fátima Duarte. O Piano Bar do Ideal Clube foi o palco do evento.

Graça Bringel,  Gabriela de Castro, Fátima 
Duarte e Marlene Cabral

Josilda Belchior e Solange Daher

Nirvanda Medeiros, Fanda Bastos, Adamir 
Leitão e Selma Cabral

Marta Bonfim, Crismene Bessa e Karina 
Sampaio

Terezinha Linhares, Arinete Timbó e Catarina 
Marino

Rosa Virginia, Marlene Cabral e Bia 
Jordão

Carminha Galdino, Perpetua Pinto, Ana Maria 
Belchior e Maria de Lourdes Contra Borin

Graça Bringel, delane Barreto, Fatima Duarte, 
Isabel Dias e Adamir Leitão

Erika Ximenes, Gerliane Menezes e Mazé 
Campos

Elia Farias e Salete Araújo Theo Cordeiro e Silvana Frota
Priscila Cavalcante, Geny France e 
Luisa Silveira Marta Leão e Naiz Moura

Para festejar o Dia Inter-
nacional da Mulher, Graça 
Bringel festejou com um 

movimentado almoço que 
reuniu as associadas. - nnn - 
Entre as que compareceram: 
Fátima Duarte, Isabel Cas-
tro, Célia Macedo, Regina 

Dall’Olio, Gabriela de Cas-
tro, Bia Jordão e Fanda Bas-
tos. - nnn - Luiz Carlos Lima 
aniversariou na terça-feira. 
- nnn - Foi na Igreja da Pie-

dade, a missa de sétimo dia 
do doutor Benevides. - nnn 
- Foi no dia 5, o aniversário 
da estimada Fernanda Aguiar 
que não festejou. - nnn - No 

próximo dia 15, um encon-
tro das ex-alunas do Colégio 
da Imaculada Conceição 
na casa de Moema Gui-
lhon. - nnn - No dia 11, a 

querida Liliane Albuquerque 
festejou o seu aniversário. - 
nnn - Já no dia 20, Eridan 
Veríssimo Pinto comemora 
seu aniversário.

CURTINHAS


