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Proposta que tra-
mita na Assembleia 
Legislativa do Ceará 
tenta implementar 
um fortalecimento 
das ações em áreas 
remotas do estado, 
descentralizando a 
atuação dos grandes 
centros urbanos. 
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Ao todo, a unidade deve contemplar a população de 29 municípios da região do Cariri

Governo do Ceará inaugurou o equipamento que oferece uma 
série de serviços de apoio, acolhimento e proteção à mulher em 
situação de violência em um único espaço. CIDADES6

CASA DA MULHER É INAUGURADA EM JUAZEIRO DO NORTE

ASSISTÊNCIA SOCIALAVIÃO DA FAB 
DEIXA VARSÓVIA 
COM BRASILEIROS
Segundo presidente Bolsonaro, há 42 brasileiros, 
20 ucranianos, 5 argentinos e um colombiano. 
Destes, 14 são crianças. INTERNACIONAL7

União Brasil diz 
que terá candidato 
ao Planalto em 
propaganda partidária

Deputados vão 
votar medidas para 
levar segurança a 
áreas rurais no CE

FOTO GRANT DURR / UNSPLASH

O barril do tipo Brent, 
que é o mais negocia-
do, fechou o dia com 

retração no preço. Novo 
encontro será realizado 
hoje entre representan-
tes de Rússia e Ucrânia

Petróleo tem forte queda 
com avanço no diálogo

A cotação do petróleo no mercado internacional 
caiu ontem em razão do diálogo sobre uma 
solução para a guerra da Ucrânia. O diálogo 

reduziu o receio dos investidores, potencializado 
na véspera pela decisão dos Estados Unidos 
de proibir a importação da matéria-prima 

produzida na Rússia. O barril do tipo Brent, 
que é o mais negociado no mundo, fechou o dia 

recuando 12,28%, a US$ 112,27 (R$ 562,33). 
ECONOMIA10

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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O partido, que 
surge da fusão entre 
DEM e PSL, deverá 
ter a maior bancada 
na Câmara dos 
Deputados e portanto 
a maior parcela do 
fundo eleitoral. O 
presidente da sigla, 
Luciano Bivar, é um 
possível candidato. 
NACIONAL5







ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – AVISO DE ADIAMENTO 
DE LICITAÇÃO. A comissão de Pregão, localizada na Av. São João, 75 - Bairro Centro, Senador 
Sá-CE, torna público o ADIAMENTO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2802.01/22- PE, 
cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PARA O ANO LETIVO DE 2022) 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ES-
COLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, 
DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, com a abertura das propostas e 
disputa prevista para ás 10h00min do dia 11 de Março de 2022, (Horário de Brasília) horas. Fica 
ADIADO a abertura das proposta e disputa para ás 10h00min do dia 16 de Março de 2022, (Horário 
de Brasília) horas, motivado por razões de ORDEM ADMINISTRATIVA. Maiores informações na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador 
Sá-Ce, das 09:00h ás 17:00h ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Senador Sá-Ce, 09 de 
Março de 2022. Erivando Oliveira De Morais Filho – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – RESULTADO DE JULGA-
MENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS nº 0712/01/2021. O Município de 
Senador Sá/Ce, através da comissão permanente de licitação, em conformidade com a lei federal 
n0 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público aos interessados na TOMADA DE 
PREÇOS nº 0712/01/2021, que após análise das propostas de preços das empresas HABILITA-
DA(S) na TOMADA DE PREÇOS em epigrafe, cujo o objeto é CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) 
ARENINHAS NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO VERDE E SALÃO, ZONA RURAL DO MU-
NICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Senador Sá/CE, comunica aos interessados o resultado da 
fase de Julgamento da Proposta de Preço da TOMADA DE PREÇOS nº 0712/01/2021. Empresa 
Vencedora: PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA, CNPJ 19.967.758/0001-21, pelo valor 
de R$ 504.118,74(quinhentos e quatro mil cento e dezoito reais e setenta e quatro centavos). Fica, 
portanto, aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. Os 
interessados, querendo, terão vista dos autos. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no 
artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. À comissão. Senador Sá/CE, 09 de fevereiro de 
2022. Erivando oliveira de morais filho - Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – EXTRATO DE PUBLI-
CAÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2021, VINCULADA AO PREGÃO 
PRESENCIAL N 043/2021-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803.001/2022- CARONA O 
Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ, em cumprimento à ratificação proce-
dida pela Senhora Ordenadora de Despesa da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, faz publicar o extra-
to resumido do processo administrativo 0803.001/2022- CARONA, a seguir: OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LIVROS 
DO ALUNO E PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, II E ENSINO INFANTIL INCLUINDO 
MATERIAL IMPRESSO E DIGITAL E PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, EM ATEN-
DIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR 
SÁ, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2021, VIN-
CULADA A PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2021-SRP DO MUNICÍPIO DE PARNARAMA-PI. FA-
VORECIDA(S) E VALORES: EDIÇÕES IPDH- GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA, inscrito 
no CNPJ: 09.596.757/0001-64, com o valor Global de 266.154,00 (duzentos e sessenta e seis 
mil, cento e cinquenta e quatro reais) e a empresa INOVE EDUCACIONAL EIRELI, inscrito no 
CNPJ:35.187.278/0001-02, com o valor global de 564.897,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil 
oitocentos e noventa e sete reais) FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de Junho de 1993 e suas alterações, Decreto federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas 
alterações, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de SENADOR SÁ e 
legislação pertinente. Declaração emitida pelo Presidente da CPL e ratificada pelo Ordenador(a) 
de Despesas da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SENADOR SÁ-CE, 10 de fevereiro de 2022. ERI-
VANDO OLIVEIRA DE MORAIS FILHO Presidente da CPL 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – AVISO DO JULGAMEN-
TO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Senador Sá, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o re-
sultado da fase de julgamento da documentação de HABILITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS 
Nº 1101.01/2022, cujo o OBJETO é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO NA ESTRADA VICINAL ENTRE A SEDE AO 
DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME MAP N 894 E PRO-
JETO BÁSICO DE ENGENHARIA. EMPRESA (S) HABILITADA (S): ENERGY SERVIÇOS EIRELI 
(CNPJ n 19.959.003/0001-85); RVP CONSTUÇÕES & SERVIÇOS (CNPJ n 07.876.676/0001-92); 
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI (CNPJ n 10.932.123/0001-14); AGUIAR CONSTRU-
ÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP (CNPJ n 12.049.385/0001-60); CONSTRUTORA IM-
PACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ n 00.661.868/0001-28); CONSTRUTORA AG 
EIRELI (CNPJ n 34.326.829/0001-89); FJ DE MATOS NETO - ME (CNPJ n 20.160.697/0001-75); 
CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI (CNPJ n 12.314.392/0001-42), por cumprir todas as exi-
gências do edital de licitação. EMPRESA (S) INABILITADA (S): MANDACARU CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ n 27.583.854/0001-02); VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES 
LTDA (CNPJ n 01.992.393/0001-20); F.AIRTON VICTOR (CNPJ n 97.553.390/0001-69), por não 
preencherem os requisitos do edital de licitação. A ata de julgamento da habilitação do certame em 
referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente de Licita-
ção, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro 
- Senador Sá-CE, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, 
aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea “a” da Lei n.º 8.666/93 e atualizações, ficando, 
desde já, agendada a sessão para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços”, caso não haja 
recursos, para o dia 18 de Março de 2022, às 09:00 horas. Senador Sá – CE, 10 de Março de 2022. 
Presidente da Comissão de Licitação Erivando Oliveira Morais Filho

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE ADIAMENTO CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.01.31.01 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ comunica o ADIAMENTO da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA, tombado sob o Nº 2022.01.31.01, com fins a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA NO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFE-
RÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, inicialmente marcada para o dia 10 DE MARÇO DE 2022, às 09h:-
00min, o presente adiamento faz necessário haja vista que o Município não dispõem de tempo hábil 
para fins de apresentação de reposta técnica ante ao pedido de Impugnação apresentado. Assim, 
a nova data para Abertura da sessão pública, será no dia 15 DE MARÇO DE 2022 ÀS 09h:00min, 
demais informações encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, no CENTRO ADMINISTRATIVO 
- situado na Avenida José Marques Filho, 600, Aroeiras – Acopiara - Ceará. no horário de 08:00h às 
12:00h ou pelo site https://www.tce.ce.gov.br/licitacoes- Antônia Elza Almeida da Silva-Presidente.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.26.02 - A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 29 DE MARÇO DE 2022, às 09h00min, estará realizando licitação, 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado 
sob o nº 2022.01.26.02, com fins para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUTAR SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, JUSTIFICATIVAS 
TÉCNICAS CONTÁBEIS E ELEBORAÇÃO DO BALANÇO CONSOLIDADO, PARA ATENDER A 
LRF, TCE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/
CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. 
situado na Avenida José Marques Filho, 600, Aroeiras – Acopiara - Ceará. Maiores informações no 
endereço citado ou pelo e-mail: licitaacopiara@hotmail.com no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo 
site http://municípios.tce.ce.gov.br/licitacoes. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - AVISO DE LICITAÇÃO - A 
Câmara Municipal de Guaramiranga por meio da Comissão Permanente de Licitação torna público 
que se encontra à disposição dos interessados, a Tomada de Preços no TP001/2022-CMG, do tipo 
menor preço cujo é objeto é a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO À CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA/CE- CMG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, com data de abertura marcada para o dia 28 de Março de 2022, 
às 09h00m, na Sede da Câmara Municipal, Sita a Rua Raimundo Nonato da Costa, N.º 21, Centro, 
Guaramiranga/CE. Otávio Martins da Silva – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/2022-TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Choró-CE – torna público 
para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 25 de Março de 2022 às 09hs:30min, 
na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Choró, localizada Av. Cel. João Paracampos, 
Nº 1410 – Alto do Cruzeiro, Choró/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORA, 
OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA 
E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AO ÓRGÃOS ESTADUAIS E 
FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS 
TÉCNICOS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE CHORÓ/CE, 
CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, o qual encontra-se disponível no endereço 
acima, no horário de 08h00min às 12h00min. Ana Paula Estevão Silva - Presidente da Comissão 
de Licitação. Choró-Ce

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 004/2022-TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Choró-CE – torna público 
para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 25 de Março de 2022 às 14:00hs, na 
sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Choró, localizada Av. Cel. João Paracampos, 
Nº 1410 – Alto do Cruzeiro, Choró/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA 
E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR 
(PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO 
EXECUÇÃO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), COMBINADO COM AÇÕES E PROJETOS 
EDUCACIONAIS, JUNTO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CHORÓ/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS 
NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, o qual encontra-se disponível no 
endereço acima, no horário de 08h00min às 12h00min. Ana Paula Estevão Silva - Presidente da 
Comissão de Licitação. Choró-Ce.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LI-
CITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2022-IN - A Presidente da Comissão Per-
manente de Licitação, vem através das SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS, DE EDUCAÇÃO, DE SAÚDE, DE INFRAESTRUTURA, DO TRABALHO E DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO 
DE CHORÓ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ em cumprimento das ratificações procedidas 
pelos respectivos ordenadores de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGI-
BILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2022-IN, com o valor global R$ 384.000,00 (TREZENTOS E OI-
TENTA E QUATRO MIL REAIS), a seguir: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/
CE. Prazo de Execução: 12 (DOZE) MÊSES. Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso II da Lei 8.666/93 e 
suas alterações. Declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO emitida pela senhora ANA PAULA 
ESTÊVÃO SILVA – Presidente CPL e ratificada pelos Senhores. Lucleide De Sousa Jucá; Pedro 
Paulo Vidal De Queiroz; Jamille Maria Paz Moura; Priscyla Fernandes Bezerra Jucá; Bruno Jucá 
Bandeira; Danielle Maria Almeida De Queiroz E Edilson Filgueiras De Menezes Junior. Choró/CE, 09 
de março de 2022. ANA PAULA ESTÊVÃO SILVA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMA-
DA DE PREÇOS N° 03.001/2022 - TP. O Presidente da CPL torna público para conhecimento dos 
interessados que, neste dia 25 de março de 2022 às 10 horas, na Sede da Comissão de Licitações 
localizada na Rua Major Sales, nº 28, Cruzeiro, Umirim/CE, estará realizando sessão para recebi-
mento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e proposta de preço para o objeto: 
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR (DE-
FENSOR PUBLICO) PARA ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS, NO ATENDIMENTO E ACOMPA-
NHAMENTO À POPULAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM 
(CE).. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas 
ou pelo site eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE). Umirim/CE, 09 de março 
de 2022. MARCELO WAGNER ALVES FERREIRA – Presidente da CPL do Município de Umirim/CE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS N° 07.002/2022 - TP. O Presidente da CPL torna público para conhecimento 
dos interessados que, neste dia 28 de março de 2022 às 10 horas, na Sede da Comissão de 
Licitações localizada na Rua Major Sales, nº 28, Cruzeiro, Umirim/CE, estará realizando sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e proposta de preço 
para o objeto: Contratação da prestação de serviço de reforma das quadras das Escolas E.E.F. 
Iracilva Nunes de Lima(CAXITORÉ), E.E.F. Hamilton da Rocha e Silva(SÃO JOAQUIM) no 
Município de Umirim/Ce. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, 
das 08:00 às 12:00 horas ou pelo site eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/
CE). Umirim/CE, 09 de março de 2022. MARCELO WAGNER ALVES FERREIRA – Presidente da 
CPL do Município de Umirim/CE
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Não vejo a hora de um dia entregar o bastão da 
Presidência

Presidente Jair Bolsonaro diz que espera ‘ter paz’, mas o 
‘nome que está aí’ é o dele

P
esquisa sobre questões sociais realiza-
da pelo instituto Orbis em todas as re-
giões do País indica que os brasileiros 
são bem mais conservadores do que 

se imagina, quando o assunto é aborto. So-
mente 16,6% dos entrevistados defendem a li-
berdade da mulher sobre o próprio corpo, na 
decisão de abortar independente do motivo. 
Os demais entrevistados têm posição oposta. 
Para a maioria (54,7%), o aborto somente é 
admitido nos casos de estupro, gravidez de 
risco e anencefalia do feto.

Tuma do contra
A pesquisa Orbis/Diário do Poder mostra 

que 28,7% dos brasileiros são contrários ao 
aborto independente de motivo. 

Surpresa geral
Curioso é que os homens são mais “libe-

rais” que as mulheres. Entre eles, 61,4% ad-
mitem aborto nos casos estupro etc. Entre 
elas, só 48,9%. 

Religiões
Entrevistados de todas as religiões mos-

tram percentual próximo dos católicos 
(57,3%), que admitem aborto só nos casos 
de estupro etc.

Dados técnicos
O instituto de pesquisa Orbis realizou 

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

Virou vídeo
A reação da idiotia nacional levou Aras a gra-

var um vídeo afirmando que não teve intenção 
de desmerecer as mulheres. Não teve mesmo.

Fazendo história
Os ataques provocaram reações. Uma pro-

curadora lembrou a ministra Cármen Lúcia, a 
primeira a usar calças compridas na história do 
STF.

Luta pela Justiça
Outra procuradora enviou zap: “entendi sua 

fala e não me senti ofendida. Sei da sua luta em 
favor da igualdade e da Justiça”, testemunhou.

Não tinham saída
O fechamento de empresas como 

Apenas 16,6% defendem direito ao aborto no Brasil

O PODER SEM PUDOR

Ulysses Guimarães era candidato do PMDB 
– partido de Miguel Arraes – na campanha 
presidencial de 1989. Numa reunião com 
lideranças do interior de Pernambuco, Arraes 
prega o voto em Lula. À saída do encontro, 
o assessor Francisco Simões pergunta ao 

ex-governador: “E o Dr. Ulysses?”. “Que é que 
tem?”, respondeu Arraes. “O senhor não vai 
votar nele?”. “Claro que vou votar no Ulysses!”. 
“Não entendi, dr. Arraes...”. “Você ainda não 
entende essas coisas. “Já pensou se na “minha” 
urna não aparece nenhum voto pro Ulysses?”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

A urna transparente

Aras tentou ser gentil e a
‘lacrolândia’ não perdoou
O procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, foi a vítima 
de ontem (9) da “lacrolândia” 
chamada Brasil. Na véspera, Dia 
Internacional da Mulher, ao ten-
tar elogiar colegas de trabalho, 
ele elogiou as colegas procu-
radoras, falou sobre escolhas e 
que as mulheres são livres para 
fazerem as opções que quise-
rem, das mais simples, como cor 
da unha e o sapato, até as mais 
complexas. Os lacradores trans-
formaram isso na acusação de 
que Aras teria usado “estereóti-
pos” contra as procuradoras.

McDonald’s e Netflix na Rússia não é por 
“solidariedade” aos ucranianos. Tem a ver 
com as sanções. Se não suspendesse ativi-
dades, seriam punidas nos Estados Unidos.

Mãe, vote em mim
Novo levantamento nacional do Paraná 

Pesquisas mostrou que está “cabeça-a-ca-
beça”, mas na lanterninha, as candidaturas 
de Rodrigo Pacheco (0,8%), André Janones 
(0.7%) e Simone Tebet (0,4%).

Tá feia a coisa
Pré-candidata do MDB, Simone Tebet 

(MS) dizia querer ser “a próxima presiden-
te do Brasil” enquanto o Paraná Pesquisa 
divulgava levantamento indicado que ela 
caiu para 0,4%, metade de fevereiro. 

Cadê os votos?
O senador Alessandro Vieira (SE) re-

sistiu à federação do seu Cidadania com 
o PSDB alegando ter mais votos que o tu-
cano João Doria. Por enquanto, segundo 
o Paraná Pesquisas, Vieira tem só 0,1%. E 
olhe lá.

Liderança estadual
São Paulo de João Doria (PSDB) é o Es-

tado que mais aplicou vacinas contra a co-

vid: 99 milhões, segundo o Ministério da 
Saúde. É mais que o dobro do segundo co-
locado, Minas Gerais, com 40 milhões de 
doses.

Sem julgar mérito
O interesse por Jair Bolsonaro está à 

frente do interesse pelo petista Lula em 
todos os momentos dos últimos 12 meses, 
segundo o Google Trends, ferramenta que 
mede a “temperatura” de buscas na internet.

A quem interessa?
A empresa de pesquisa energética Rystad 

Energy prevê que o preço futuro do barril 
do petróleo Brent deve bater os US$240, 
se países ocidentais insistirem em esticar a 
corda, com sanções ao petróleo russo.

Questão de ótica
Apesar de ter anunciado que vai fechar 

os pontos comerciais na Rússia, a rede de 
fastfood McDonald’s diz vai continuar a 
remunerar todos os 62 mil funcionários 
que mantém no país de Vladmir Putin. Por 
enquanto.

Pensando bem...
...tem político mais preocupado com a guerra 

na Ucrânia do que com o próprio eleitor.

FOTO DIVULGAÇÃO / PSL
A propaganda de TV do 

União Brasil, que vai ao ar 
na noite de hoje, afirma que 
o partido terá candidato pró-
prio à Presidência da Repú-
blica, embora não diga quem 
será. O filme de 30 segundos 
também aproveita para in-
troduzir à população o novo 
partido, que surgiu da junção 
do DEM com o PSL. A legen-
da se apresenta como liberal.

“Liberdade para viver, pen-
sar, sonhar, empreender, amar. 
Liberdade para apresentar 
ao Brasil um novo caminho. 
Onde a democracia será ine-
gociável, a liberdade econô-
mica uma realidade e a justiça 
social um compromisso”, diz 
a peça, fazendo também uma 
crítica indireta a declarações 
de cunho autoritário do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL). O 
presidente elegeu-se em 2018 
pelo antigo PSL, um dos for-
madores da nova sigla, mas 
rompeu com o partido no pri-
meiro ano de mandato.

“O maior partido do Bra-
sil terá candidatura própria 
à Presidência da República”, 
diz a inserção, produzida pelo 
publicitário Chico Mendes. 
São mostradas figuras de des-
taque da nova legenda, como 
o ex-prefeito de Salvador 
ACM Neto, o deputado fede-
ral Luciano Bivar (PE), o go-
vernador de Goiás, Ronaldo 
Caiado, e a senadora Soraya 
Thronicke (MS).

O União Brasil não tem 
um nome natural para ser 
seu candidato ao Planalto. Bi-
var, presidente do partido, já 
demonstrou nos bastidores 
interesse em se lançar para a 
disputa presidencial e é cita-
do como uma possibilidade. 
Além disso, já houve conversas 
para filiar o ex-juiz e ex-minis-
tro Sergio Moro (Podemos), 

que que no entanto esfriaram.

Ceará
No Ceará, o lançamento 

de um candidato próprio do 
União Brasil poderá ser um 
empecilho para o apoio mútuo 
entre Bolsonaro e o deputado 
federal Capitão Wagner (Pros), 
que vai se filiar à legenda este 
mês para disputar o Governo 
do Estado. Os dois estiveram 
juntos em evento do governo 
federal no Ceará já este ano, 
com declarações de apoio, si-
nalizando que estarão lado a 
lado na disputa – um no Cea-
rá, outro em âmbito nacional.

A possibilidade de uma 
candidatura própria do União, 
no entanto, obrigaria Wagner 
a apoiar seu postulante pelo 
menos no primeiro turno da 
disputa – ou, no mínimo, o 
impediria de manifestar apoio 
à reeleição de Bolsonaro, con-
forme ordena a lei eleitoral. 
Esse empecilho também teria 
existido caso tivessem avan-
çado as negociações para filiar 
Moro ao União Brasil para dis-
putar a Presidência.

Trata-se de mais uma difi-
culdade decorrente do fato de 

o partido resultar de uma fu-
são entre duas outras legendas 
(DEM e PSL), o que em muitos 
estados representa a união de 
interesses antagônicos. Foi o 
que já ocorreu no Ceará, uma 
vez que o representante do De-
mocratas no estado é Chiqui-
nho Feitosa, aliado histórico 
do grupo político dos Ferreira 
Gomes, enquanto o grupo do 
PSL se opõe à gestão de Cami-
lo Santana (PT). A conjuntura, 
no entanto, aponta para uma 
probabilidade maior de que o 
Capitão assuma o comando 
estadual da legenda.

Criação
O nascimento do União 

Brasil foi aprovado no último 
mês pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), em decisão 
unânime dos ministros, na 
ação relatada por Edson Fa-

chin. Ao votar, ele afirmou que 
verificou neste caso “o cum-
primento de todos os requisi-
tos necessários para a fusão de 
partidos políticos”.

Ao começar a atuar, o par-
tido surge como o maior em 
representação na Câmara dos 
Deputados: o PSL e o DEM 
têm, juntos, 81 cadeiras na 
casa, à frente do segundo co-
locado, o PT, que tem 53. No 
entanto, a tendência é de que 
entre 20 e 30 deputados bol-
sonaristas do PSL deixem a 
legenda para se filiar ao PL, 
que atualmente tem em seus 
quadros o presidente Jair Bol-
sonaro. Ele se elegeu pelo en-
tão diminuto PSL em 2018, 
mas se desfiliou da sigla no 
ano seguinte. O novo partido 
contará com quase R$ 800 mi-
lhões de fundo eleitoral para 
distribuir aos seus candidatos.

Processo para cassar 
Arthur do Val na 
Alesp ganha impulso

O Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar da As-
sembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp) decidiu por 
unanimidade unificar em 
um mesmo processo as 21 
representações que o órgão 
recebeu pedindo a cassa-
ção do deputado Arthur 
do Val (sem partido), o 
Mamãe Falei.

Em reunião realizada na 
manhã desta quarta (9), os 
nove deputados da comissão 
votaram a favor do chamado 
aprensamento dos pedidos 
de punição do deputado por 
quebra de decoro parla-
mentar, já que todos eles 
têm como objeto pedidos 
de providência da casa por 
causa dos áudios sexistas em 
que Arthur do Val fala, entre 
outras coisas, que as ucra-
nianas são fáceis porque são 
pobres. Com isso, o órgão vai 
analisar todas as representa-
ções de forma unificada.

Na reunião, os deputados 
cobraram celeridade na apre-

ciação e na resolução do caso 
de Mamãe Falei. “Tenho 
impressão de que é desejo 
mundial que sejamos o mais 
breve possível na análise 
dos fatos que são evidentes, 
que falam por si”, afirmou o 
deputado Barros Munhoz 
(PSB), vice-presidente do 
conselho de ética da Alesp. 
“Faço um apelo pra que a 
gente termine logo e dê a 
resposta que o mundo quer, 
que o mundo deseja. E essa 
resposta, eu não sei qual é. 
Ou melhor, eu sei, mas não 
posso falar. Mas quando for 
a hora, vou falar. E todos nós 
vamos falar”, seguiu Mu-
nhoz, em fala que fez parte 
da plateia rir.

Após a abertura do pro-
cesso, o acusado tem prazo 
de cinco sessões no plenário 
para apresentar uma defesa 
prévia. Depois, há uma nova 
reunião do conselho para 
que os deputados avaliem a 
admissibilidade das repre-
sentações, agora unificadas.

FBI. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, em decisão nesta quarta-feira (9), que o 
Ministério da Justiça informe à defesa de Lula se houve pedido para que a Lava Jato cooperasse 
com o FBI para obter dados relacionados às investigações sobre o ex-presidente petista.

Luciano Bivar, presidente nacional da legenda, é uma dos possíveis candidatos ao Planalto

União Brasil anuncia que vai 
ter candidato à Presidência
O partido, que resulta da fusão entre DEM e PSL, surge como o maior em 
representação na Câmara e terá quase R$ 800 milhões do fundo eleitoral

CARTÓRIO JEREISSATI
RUA MAJOR FACUNDO, 709, CENTRO, FONE: 3231.23.53
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Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339152- Daniel Marques Maciel e Vitoris Grazieli Freitas de Sousa;
339153- Paulo Pereira Bassangue Junior e Maimuna Té;
339154- Francisco José da Silva e Roberta Natacha Lourenço de Oliveira;
339155- Josivel Barros dos Santos e Alreniza Pereira da Silva Cabral;
339156- Ismael Viana de Sousa e Grasieli Pires 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.
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Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala
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Infância. O município de Barbalha, na região do Cariri, recebeu, nessa quarta-feira (9), o primeiro Com-
plexo Mais Infância no interior do Estado. O equipamento tem capacidade de atender cerca de 800 pesso-
as mensalmente, em diferentes cursos e oficinas, que contemplam desde a infância até a terceira idade.CIDADES

Sobre Domingos
Fabrício escreveu: "Homens não morrem. Os verda-

deiros homens se encantam. E os encantamentos viram 
história. A história dos homens encantados está nos seus 
feitos, na sua postura diante da vida, diante do seu povo, 
de sua comunidade.  Os homens, os grandes homens 
deixam legados, feitos e para os que ficam, deixam afaze-
res.  Afazeres são exemplos que a posteridade presenteia 
o pedaço da humanidade por eles atingidos. Os homens 
íntegros, os homens probos, os homens capazes, os que 
arregaçaram as mangas dando de si a vida, ultrapassam a 
vida e fazem dos feitos, veredas, estradas, caminhos para 
os que vierem depois".

Quem era
Em seu relato nas redes sociais disse Fabrício:" - As-

sim foi a vida do meu amado tio Domingos Gomes de 
Aguiar.  Médico, se doou à medicina e a seus pacientes. 
Político, se doou aos eleitores de todos os nichos, de to-
das as cores, de todos os saberes partidários porque sem-
pre teve no outro um aliado pelo bem da terra comum.  
Como gestor fez da prefeitura do Tauá ou da presidência 
do Ipec ou da superintendência da Fusec seu terceiro 
braço, aquele onde os grandes homens estendem a mão 
ao necessitado, ao menor, ao igual porque os grandes 
homens não têm homens diferentes de si". 

Humildade e entrega
E disse mais: "O destemor não o fez valente, mas guar-

dou no seu peito um coração capaz de encarar os desa-
fios pelo bem estar do próximo. Seu medo era a explo-
são que o guiava para que as pessoas vivessem melhor, 
trabalhassem melhor, amassem melhor.  Sua coragem 
era a mola que o movia nos movimentos nem sempre 
calculados porque os homens não calculam quando 
defendem os interesses de sua gente, quando encaram 
as necessidades da coletividade.  Parte hoje um homem. 
Um grande homem. Um homem bom.  Ficam a genero-
sidade, a coragem, os feitos, as saudades de um pai ex-
tremado, um filho amado, um profissional dedicado, um 
político honrado, um pai que ensinou as pedras para os 
que viessem depois atravessarem as águas revoltas ou, se 
lhe atiradas, juntas para construir caminhos para o bem 
comum. Deus sabe quem está chegando. Nós sabemos 
quem se foi. Tio, o Senhor sempre foi referência de re-
tidão de caráter e de amor ao próximo! Adeus; um dia a 
gente se encontrará novamente"!.  (Por Fabrício Moreira 
da Costa, advogado e contista).

Concurso
Encontram-se abertas até cinco (5) de abril, as ins-

crições para o concurso na Defensoria Pública Geral do 
Estado do Ceará. São 60 vagas, sendo 5% delas para pes-
soas com deficiência, 20% para pessoas negras, 5% para 
quilombolas e 5% para indígenas.A inscrição deve ser 
feita exclusivamente pelo site www.concursosfcc.com.br

Débitos
As prefeituras que têm débitos com o INSS inscritos 

na Dívida Ativa da União poderão renegociar as pen-
dências em até 20 anos. Dívidas relativas a obrigações 
acessórias e a contribuições incidentes sobre o décimo 
terceiro salário dos servidores municipais, também 
poderão ser beneficiadas. Sem dúvida, uma boa notícia 
para as administrações municipais de todo o país.

O município de Tauá, principalmente, mas toda a Re-
gião dos Inhamuns, onde ele serviu por muitos anos na 
condição de médico bondoso e receptivo, bem como no 
exercício da vida pública, sente a morte do Dr. Domingos 
Gomes de Aguiar (Foto). Ele faleceu na madrugada de do-
mingo. Foi velado em Tauá no mesmo dia (06/03), mas seu 
sepultamento ocorreu na segunda-feira (07/03) as 17horas 
no Parque da Paz, após ser velado das 8 às 15horas na Fu-
nerária Ternura. Domingos tinha 90 anos e chegaria aos 91 
em maio vindouro. Sobre ele escreveu o advogado Fabrício 
Moreira, sobrinho de dona Mônica Aguiar, agora querida 
saudosa viúva do conceituado conterrâneo.

Saudade imensa nos Inhamuns

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

FOTO  ARIEL GOMES 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Como parte das celebra-
ções referentes ao Dia Inter-
nacional da Mulher, o Go-
verno do Ceará inaugurou, 
nessa terça-feira (8), a primei-
ra Casa Mulher Cearense, em 
Juazeiro do Norte. Segundo o 
Executivo estadual, o equipa-
mento,  Secretaria da Proteção 
Social, Justiça, Cidadania, 
Mulheres e Direitos Huma-
nos (SPS), oferece uma série 
de serviços de apoio, acolhi-
mento e proteção à mulher 
em situação de violência em 
um único espaço. Ao todo, a 
unidade deve contemplar a 
população de 29 municípios 
da região do Cariri.

Inspirada no exemplo da 
Casa da Mulher Brasileira, 
o equipamento cearense, de 
acordo com o governador 
Camilo Santana (PT), tem 
como principal objetivo aca-
bar com a violência de gêne-
ro. “Estamos levando essas 
casas para todas as regiões 
do Interior. Aqui vai ter todo 
o apoio para as mulheres ví-
timas de violência e não víti-
mas. Vai ter trabalho social, 
capacitação, acolhimento. 
Que essa Casa possa servir 
para dizer aos homens que 
precisamos dar uma basta à 
violência contra as mulheres 
e encorajá-las a denunciar. A 
partir de hoje essa casa esta-
rá 24 horas para apoiar, aco-
lher e proteger todas as mu-

lheres do Cariri”, ressaltou.
Na Casa, as mulheres que 

denunciarem as situações de 
agressão terão acolhimento 
de uma equipe multidisci-
plinar, contando com assis-
tentes sociais e psicólogas no 
atendimento integrado aos 
órgãos da Justiça. Além disso, 
o equipamento tem atuação 
na promoção da “autonomia 
econômica” e espaço para 
casa de passagem. Para dar 
mais confiança às pessoas que 
buscam os serviços da unida-
de, as equipes serão formadas 
por mulheres, que passaram 
por treinamento para o aten-
dimento humanizado.

Segundo a gestão estadu-
al, ao todo, foram investidos 
mais de R$ 4,3 milhões via 
Programa de Apoio às Re-
formas Sociais (Proares III). 
A Casa da Mulher Cearense 
ocupa uma área de mais de 
1.700m², dispondo de área 
para o administrativo, dele-
gacia da Polícia Civil, tribu-
nal de Justiça, atendimento 
psicossocial, Ministério Pú-
blico, Defensoria Pública, 
apoio, auditório, pátio in-
terno, brinquedoteca, refei-
tório, vestiários, depósito, 
estacionamentos e áreas de 
jardins e passeios.

A vice-governadora, Izol-
da Cela, enfatizou que os 
resultados obtidos foram 
conquistados devido à atu-

ação em consonância entre 
as políticas públicas e os três 
poderes. Temos uma palavra 
de ordem que é integração, 
articulação e parceria. Trata-
-se de um modelo de serviço 
que se beneficia desse tipo 
de força e potencial, que são 
as instituições juntas traba-
lhando por uma causa mui-
to nobre. As mulheres po-
dem procurar essa casa para 
ajudar na proteção de suas 
vidas. A violência contra a 
mulher rebaixa moralmente 
nossa sociedade. Que possa-
mos juntos banir do mundo 
essa opressão”, pontuou.

Empoderamento
De acordo com Socorro 

França, titular da SPS, além 
de atuar na proteção da mu-
lher, por meio de medidas 
judiciais e de segurança pú-
blica, a Casa da Mulher Ce-
arense vai trabalhar para 
dar às vítimas condições de 
independência financeira do 
seu agressor. “Nessa casa de 
passagem a mulher vai ser 
acolhida 24h, 48h. Vamos 
ter capacitação para darmos 
autonomia econômica às 
mulheres. De nada adianta 
a mulher ser atendida se ela 
não tiver como chegar no 
mercado de trabalho para se 
libertar dos grilhões de anti-
gamente. Essa é uma política 
pública republicana, demo-

crática e libertária”, revelou.
Por sua vez, a primeira-da-

ma do Ceará, Onélia Santa-
na, reforça que o equipamen-
to já iniciou suas atividades 
atendendo pessoas em busca 
da independência financei-
ra. “Essa casa vai acolher as 
mulheres violentadas, mas 
não só elas. Teremos também 
cursos de capacitação pro-
fissional. Estamos iniciando 
com seis turmas e ao término 
do curso ela vai lá receber seu 
kit para iniciar seu negócio. 
Tudo isso são políticas públi-
cas voltadas para as mulheres 
porque acreditamos no po-
tencial das mulheres na luta 
constante que faz nosso Cea-
rá crescer”, conclui.

Em meio à solenidade de 
inauguração, Camilo reve-
lou que o Ceará vai ganhar 
mais cinco casas de acolhi-
mento desse porte. Ainda 
de acordo com ele, duas 
já estão em fase de cons-
trução - sendo localizadas 
em Sobral e Quixadá - com 
30% e 59% das obras execu-
tadas, respectivamente. O 
governador afirmou, tam-
bém, que essas duas unida-
des vão receber um investi-
mento de R$ 7,4 milhões. Já 
as outras três estão em fase 
de licitação ou planejamen-
to. Essas casas devem ser 
instaladas nos municípios 
de Tauá, Crateús e Iguatu.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 4,3 milhões via Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares III)

Primeira Casa da Mulher Cearense 
é inaugurada em Juazeiro do Norte
Inaugurado nessa terça-feira (8), o equipamento vai acolher e realizar atendimento 
humanizado a mulheres vítimas de violência em 29 municípios da região do Cariri

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE ABERTURA DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 1001.01/2022 A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 17 de março de 2022 às 11h30min, na Sede da Prefeitura 
localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, será realizada a abertura das 
Propostas de Preços da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 1001.01/2022, com 
o seguinte objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DESTINADOS 
AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, BEM COMO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA-
MENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS, GFIP E RAIS, JUNTO AO FUNDO MUNI-
CIPAL DE PREVIDÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. Para maiores informações 
dirijam-se a Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h às 12h. Nylmara 
Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE ABERTURA DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.02/2022 - A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no próximo dia 17 de março de 2022 às 9h, na Sede da Prefeitura 
localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, será realizada a abertura das 
Propostas de Preços da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.02/2022, com 
o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AS-
SESSORIA NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E 
ACOMPANHAMENTO NAS ÁREAS ESPECÍFICAS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. Para maiores informações dirijam-se a Sede da Comissão Per-
manente de Licitação, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE ABERTURA DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.01/2022 A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 15 de março de 2022 às 14h, na Sede da Prefeitura localiza-
da à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, será realizada a abertura das Propostas 
de Preços da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.01/2022, com o seguinte 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECU-
TORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. Para maiores 
informações dirijam-se a Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h às 
12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE ABERTURA DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 0401.02/2022 A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 14 de março de 2022 às 14h, na Sede da Prefeitura localiza-
da à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, será realizada a abertura das Propostas 
de Preços da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 0401.02/2022, com o seguinte 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA AD-
MINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NA ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS, COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PADRONIZAÇÃO DOS 
ATOS ADMINISTRATIVOS, A FIM DE PERMITIR À ADMINISTRAÇÃO UM SISTEMA PERFEITO 
DE CONTROLE DE PESSOAL, COM ADOÇÃO DE NOVOS MÉTODOS E FLUXOS OPERACIO-
NAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLA-
NEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. Para maiores informações dirijam-se a Sede 
da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de 
Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE – RETIFICAÇÃO DE AVI-
SO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2102.01/2022. ONDE “LÊ-SE” 30 de março de 
2021 às 9h30min, “LEIA-SE” 30 de março de 2022 às 9h30min. BATURITÉ/CE, 07/03/2022. 
Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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.
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Satélite. Imagens de satélite da Nasa mostram um dos impactos da guerra na Ucrânia no cotidiano do 
país, que ficou praticamente sem luz após a invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro. Restam alguns 
poucos pontos luminosos no mapa. Um deles é Kiev, mas as luzes na já não irradiam para seu entorno.INTERNACIONAL

Rússia mostra blindado 
com bandeira da União 
Soviética na Ucrânia

A Rússia distribuiu 
imagens de um blinda-
do seu em operação na 
Ucrânia com uma bandeira 
da União Soviética, numa 
provocação política ao go-
verno do país que invadiu 
em 24 de fevereiro.

A cena foi filmada em 
algum ponto da Ucrânia, 
segundo o Ministério da 
Defesa em Moscou. O canal 
de TV administrado pela 
pasta, a TV Zvezda (Estrela), 
e as suas páginas na internet 
mostraram uma coluna de 
tanques e outros veículos, 
destacando um blindado de 
transporte de pessoal BMP-
2 com o adereço.

A imagem visa reforçar os 
ecos buscados por Vladimir 
Putin no conflito, bus-
cando remeter à Segun-
da Guerra Mundial. Na 
justificativa da invasão, o 

presidente russo disse que 
um de seus objetivos era o 
de desnazificar o vizinho.

Ele exagerava a presença 
de elementos neonazistas 
nos meios militares e polí-
ticos ucranianos, de resto 
um fato, sugerindo que o 
próprio governo de Volo-
dimir Zelenski, um judeu 
russófono, seria aderente 
da ideologia de Adolf Hitler 
(1889-1945).

Império
As forças nazistas to-

maram a Ucrânia, então 
parte do império comunista 
dissolvido em 1991, em 
1941. Três anos depois, os 
soviéticos recuperaram o 
terreno e marcharam rumo 
a Berlim. Para muitos ucra-
nianos, as décadas sob o 
controle de Moscou foram 
motivo de ressentimento.

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) disse que o avião da 
FAB (Força Aérea Brasileira) 
para resgatar brasileiros, es-
trangeiros, cães e gatos do 
conflito na Ucrânia deixou 
Varsóvia (Polônia) na tarde 
desta quarta-feira (9) em 
direção a Brasília. Segundo 
publicação de Bolsonaro em 
redes sociais, há 42 brasilei-
ros, 20 ucranianos, 5 argen-
tinos e um colombiano. Des-
tes, 14 são crianças. Há ainda 
na tripulação oito cachorros 
e dois gatos. Os pets também 
embarcaram após pressão de 
ativistas, como Luísa Mell, 
nas redes sociais. Brasilei-
ros que buscavam repatria-
ção pediam para trazer seus 
animais com eles no avião 

da FAB. Na semana passada, 
o pedido foi atendido pelo 
governo. A aeronave, um 
KC-390 Millennium, deixou 
Brasília no último domingo 
(6), levando doações para a 
Ucrânia: 9 toneladas de ali-
mentos de alto teor nutriti-
vo; 50 purificadores de água; 
meia tonelada de insumos 
essenciais e itens médicos.

Chanceler
O presidente publicou ain-

da, nesta quarta, um vídeo 
em que fala por videochama-
da com o chanceler Carlos 
França e tripulantes do voo 
da FAB. Bolsonaro diz que 
irá recebê-los na quinta-feira, 
na Base Aérea de Brasília. A 
previsão para a chegada é de 

meio-dia. O chefe do Execu-
tivo, que tem evitado criticar 
diretamente a Rússia, comen-
tou ainda com os repatriados 
sobre a guerra: “A gente la-
menta o ocorrido, torce pela 
paz. Tenho meus limites e 
isso está acontecendo aí atra-
palha o mundo todo.”

ONU
A ONU informou, nesta 

quarta-feira (9), que ao me-
nos 516 civis, sendo 37 crian-
ças, já morreram em meio aos 
confrontos militares desde a 
invasão russa na Ucrânia, no 
último dia 24. Os números 
reais, porém, são “considera-
velmente maiores”, apontou a 
organização, já que relatórios 
de locais gravemente atin-

gidos costumam ser envia-
dos como maior atraso. Um 
exemplo disso são as infor-
mações vindas de Mariupol, 
onde as Nações Unidas têm 
recebido relatos de centenas 
de vítimas civis. Além das 
mortes, a ONU contabilizou 
908 feridos. As regiões que 
concentram as maiores baixas 
são justamente as controladas 
pelos separatistas pró-Rússia, 
Donetsk e Lugansk. Nas duas 
áreas, até agora foram 111 
mortos e 462 feridos. Na terça 
(8), a ONU havia registrado 
474 civis mortos e 861 feridos 
em todo o país. A maioria das 
mortes, segundo a organiza-
ção, foi causada por armas 
explosivas, incluindo bombar-
deios, mísseis e ataques aéreos.

Resgate: avião da FAB deixa 
Varsóvia com brasileiros
Segundo publicação do presidente Bolsonaro em redes sociais, há 42 brasileiros, 
20 ucranianos, 5 argentinos e um colombiano. Destes, 14 são crianças

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA-EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Presidente da MASTERCOOP 

SAÚDE – Cooperativa de Trabalho de Profissionais de Saúde, CONVOCA os cooperados em 

condições de votar, através de seus representantes, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA – A.G.O., que se realizará na sede da cooperativa, no dia 30/MARÇO/2022, no 

endereço Rua Pedro Borges, nº 33, Loja 21, Centro, em Fortaleza/CE, CEP 60.055-120, às 8hs 

em primeira convocação, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 9hs 

em segunda convocação com a presença da metade mais um dos cooperados, às 9:30hs em 

terceira convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a 

seguinte ORDEM DO DIA: a) relatório de gestão; b) balanço patrimonial; c) demonstrativo das sobras 

ou perdas do exercício; d) parecer do Conselho Fiscal; e) eleição dos componentes do Conselho 

Fiscal até a A.G.O de 2023; f) remuneração da Diretoria Executiva; g) eleição do Diretor Vogal; h) 

redução e correção da Diretoria Executiva; i) outros assuntos de interesse da cooperativa.

Fortaleza – Ceará, 10 de março de 2022. AMANDA VIEIRA OLIVEIRA SAMPAIO - Presidente

MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

NIRE nº 23300003144
Às 10:00 h (dez horas) do dia 29 de setembro de 2021, em primeira convocação, 
realizou-se a Reunião da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Docas 
do Ceará - CDC, em sua sede social, na Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, 
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, de acordo com Edital publicado no jornal 
“O Estado”, nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2021, na página 7 em todas as 
edições citadas e no Diário Oficial do Estado do Ceará, edições dos dias 20, 21 
e 22 de setembro de 2021, páginas 91, 149 e 166, respectivamente. De acordo 
com o registro no Livro de Presenças, compareceram acionistas detentores de 
mais de 90% (noventa por cento) do capital social. Como consequência do estado 
de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, responsável pelo surto de 2019, declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, conforme a Portaria PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020, 
bem como a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020, a Instrução CVM 
nº 481, de 17/12/2009, o Decreto nº 33.510, de 16 de março de 2020 e o Decreto 
nº 34.254, de 18/09/2021, ambos do Estado do Ceará, e o Decreto Municipal 
nº 15.120, de 18/09/2021, do município de Fortaleza, sede da Companhia Docas 
do Ceará, admitiu-se a participação nesta Assembleia Geral Extraordinária por 
videoconferência e presencial, tendo esta Assembleia Geral Extraordinária 
sido realizada de forma semipresencial. Constatada a existência de número 
legal, o Sr. Fábio Lavor Teixeira, Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia Docas do Ceará - CDC, assumiu a Presidência da Mesa, por força 
do disposto no art. 13 do Estatuto Social, declarando instalada a Assembleia 
Geral Extraordinária e, convidando a Sra. Aylana Silva Monteiro para secretariar 
os trabalhos. Presentes a acionista UNIÃO, representada pela Procuradora da 
Fazenda Nacional Dra. Marisa Albuquerque Mendes, compondo mais de 2/3 do 
Capital Social, por delegação do Procurador Geral da Fazenda Nacional, conforme 
Portaria PGFN nº 17, de 26/06/2019, publicada no Diário Oficial da União – DOU 
de 01/07/2019, edição 124, seção 2, página 25; o acionista minoritário Estado do 
Ceará, representado pelo Sr. Francisco José Moura Cavalcante, com qualificação 
conforme instrumento de mandato; e a representante do Conselho Fiscal da 
CDC, a Sra. Rita de Cássia Vandanezi Munck, todos com participação por 
videoconferência, na forma da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020 
e Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009. Logo após, o Presidente solicitou à 
Secretária que procedesse a leitura do Edital de Convocação, o que foi feito, do 
qual consta a seguinte Ordem do Dia: I – Aumento do capital social; e II - Eleição 
de membro do Conselho Fiscal. INICIANDO os trabalhos, a Assembleia passou 
à deliberação da matéria do Item I da Ordem do Dia, e a União votou, com 
base nos Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e da 
Secretaria do Tesouro Nacional, e Nota Técnica da Secretaria de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais, nos seguintes termos: a) pelo aumento do 
capital social da Companhia Docas do Ceará no montante de  R$ 60.832.111,27 
(sessenta milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento e onze reais e vinte e sete 
centavos), atualizados efetivamente até 30.04.2021, mediante a incorporação 
de AFAC, transferido pela União nos exercícios de 2015 a 2018, além do 
saldo remanescente de AFAC capitalizado em junho de 2015, passando o 
capital de R$ 273.318.713,10 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e 
dezoito mil, setecentos e treze reais e dez centavos), para R$ 334.150.824,37 
(trezentos e trinta e quatro milhões, cento e cinquenta mil, oitocentos e vinte e 
quatro reais e trinta e sete centavos), com a emissão de  8.963.527.415 (oito 
bilhões, novecentos e sessenta e três milhões, quinhentos e vinte e sete mil, 
quatrocentos e quinze) novas ações, sendo todas ações ordinárias, sem valor 
nominal, conforme autorizado pelo Decreto nº 10.498, de 28/09/2020; b) pela 
fixação de prazo de 30 dias, nos termos do art. 171 da Lei nº 6.404, de 1976, para 
a manifestação de interesse por parte dos acionistas minoritários em exercer o 
direito de preferência na subscrição de ações. O acionista minoritário Estado do 
Ceará acompanhou o voto da União. A Assembleia passou à deliberação do Item 
II da Ordem do Dia, e a União votou, com base no Parecer da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional - PGFN pela eleição, como membro titular do Conselho 
Fiscal, representante do Ministério da Infraestrutura (Ofício nº 1171/2021/ASSAD/
GM, de 12/08/2021), de Lucas Alberto Vissotto Júnior, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, RG nº 4178756 SSP/GO, CPF nº 972.730.311-00, residente e 
domiciliado na SQN 402 Norte, bloco H, aptº 106, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 
70.835-080, em substituição à atuação de Cristiano Hauck Civitarese. O acionista 
minoritário Estado do Ceará acompanhou o voto da União. O prazo de atuação 
do membro do Conselho Fiscal eleito será de 02 (dois) anos, contado a partir 
da eleição. Nada mais havendo a tratar, como ninguém mais se manifestasse, 
o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Aylana Silva Monteiro, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por 
unanimidade e vai devidamente assinada. Fortaleza, 29 de setembro de 2021. A) 
Fábio Lavor Teixeira – Presidente (por videoconferência); Marisa Albuquerque 
Mendes – Representante da União – Procuradora da Fazenda Nacional (por 
videoconferência); Francisco José Moura Cavalcante – Representante do 
Estado do Ceará (por videoconferência); Rita de Cássia Vandanezi Munck – 
Representante do Conselho Fiscal da CDC (por videoconferência); e Aylana 
Silva Monteiro – Secretária. Certifico que a presente é cópia fiel do original 
lavrado no livro próprio e uma via da presente Ata servirá para compor o Livro 
nº 03 das Assembleias. Aylana Silva Monteiro – Secretária.

ATA DA 134ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC,
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2021

COMPANHIA 
DOCAS DO 
CEARÁ MINISTÉRIO DA 

INFRAESTRUTURA

SINDICATO RURAL DE INDEPENDÊNCIA - AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS - Em cumprimento 
ao disposto no art, 48, inciso III, do Estatuto da entidade, torno público que foi registrada uma chapa 
única para o triênio 2022/2025, como concorrente à eleição a que se refere o aviso resumido do Edi-
tal de Convocação, datado do dia 17 de fevereiro de 2022. CHAPA ÚNICA – DIRETORIA EFETIVA: 
PRESIDENTE, Moacir Gomes de Sousa, CPF: 056.373.763-87; VICE-PRESIDENTE, Castro Cou-
tinho Vieira Gomes, CPF: 845.530.733-15; SECRETÁRIO, Antonio Rubens Bezerra Soares, CPF: 
454.956.023-15; TESOUREIRO, João Alceu Martins Coutinho, CPF: 986.250.803-59. SUPLENTES: 
João Rui Abreu Coutinho, CPF: 101.582.943-00; José Antonio Gomes Vieira, CPF: 033.331.323-20; 
José Lacerda Loiola, CPF: 169.178.553-91. CONSELHO FISCAL EFETIVOS: Bezaliel Alves Pedrosa, 
CPF: 206.730.513-15; Nemésio Coutinho Loiola, CPF: 057.279.603-04; Flavio Rodrigues Bezerra, 
CPF: 014.146.663-49. SUPLENTES: João Vale Bezerra, CPF: 003.765.183-83; Fernando Hugo Araújo 
Pessoa, CPF: 210.195.553-87; Antonio Marcos Alves de Oliveira, CPF: 831.852.323-72. DELEGADO 
REPRESENTANTE EFETIVO: Moacir Gomes de Sousa, CPF: 056373.763-87. SUPLENTE: Castro 
Coutinho Vieira Gomes, CPF:  845.530.733-15.  Nos termos do art. 80 e seu parágrafo, o prazo de 
impugnação de candidaturas é de cinco (05) dias, a contar da publicação da chapa registrada. Indepen-
dência, 08 de março de 2022. MOACIR GOMES DE SOUSA, Presidente. CPF: 056.373.763-87. 

SINDICATO RURAL DE JAGUARETAMA - AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS - Em cumprimento 
ao disposto no art, 48, inciso III, do Estatuto da entidade, torno público que foi registrada uma chapa 
única para o triênio 2022/2025, como concorrente à eleição a que se refere o aviso resumido do Edital 
de Convocação, datado do dia 17 de março de 2022. CHAPA ÚNICA – DIRETORIA EFETIVA: PRE-
SIDENTE: Expedito Diógenes Filho, CPF: 068.855.783-04; VICE-PRESIDENTE: Antônio Risilde-
te Bezerra, CPF: 214.003.343-49; SECRETÁRIO: Raimundo Eudivan da Silva, CPF: 758.092.223-
15; TESOUREIRO: Raimunda Bezerra Oliveira Lima, CPF: 313.833.513-68. SUPLENTES DA 
DIRETORIA: Valter Pinheiro de Souza, CPF: 046.553.383-34; Francisco Ismar Queiroz Carvalho, 
CPF: 464.537.253-04; Vera Lúcia Maria Pinheiro Diógenes, CPF: 315.554.463-53. CONSELHO 
FISCAL-EFETIVOS: Carlos Roberto Pinheiro Costa, CPF: 121.088.123-34; Carlos Roberto Pi-
nheiro Costa Junior, CPF: 078.583.223-89, Cesar Augusto Fernandes Lins CPF: 153.762.178-50. 
SUPLENTES: Francisco Nogueira Filho, CPF: 145.065.723-00; João Vianey Bezerra Lima, CPF: 
024.463.083-68; Antônia Dezimar Borges Girão, CPF: 429.954.853-15. DELEGADO REPRESEN-
TANTE-EFETIVO: Expedito Diógenes Filho, CPF: 068.855.783-04. SUPLENTE: Antônio Risildete 
Bezerra, CPF: 214.003.343-49. Nos termos do art. 80 e seu parágrafo, o prazo de impugnação de 
candidaturas é de cinco (05) dias, a contar da publicação da chapa registrada. Jaguaretama, 08 de 
março de 2022. EXPEDITO DIÓGENES FILHO, Presidente. CPF: 068.855.783-04.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 
2022.03.07.01. Acha-se aberta, na Prefeitura Municipal de Cariús, situada na Rua Raul Nogueira 
II, S/N, Esplanada, Cariús, Ceará, CEP: 63.530-000, Licitação na Modalidade de Pregão, na 
forma Eletrônica, pelo sistema de Registro de Preços, tipo menor preço Global, pelo modo de 
disputa aberto e fechado, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a Aquisição de 
Gêneros alimentícios destinados à composição da merenda escolar, conforme termo de 
referência e anexos, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Cariús, 
conforme especificações contidas nos anexos que acompanham o Edital. Regem a presente 
Licitação, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, a Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e demais legislações aplicáveis. Serão observados os seguintes 
horários e datas para os procedimentos que seguem: Recebimento das Propostas e Documentos 
de Habilitação: Das 10:00h do dia 11/03/2022 às 08:00h do dia 23/03/2022; Início da Sessão de 
Disputa de Preços: Às 08:00h do dia 23/03/2022 no endereço eletrônico: www.bllcompras.org.br, 
horário de Brasília. Poderão participar da Licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo 
pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do Edital. O Edital Completo 
poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico: https://licitacoes.tce.ce.gov.br e 
www.bllcompras.org.br. É necessário que, ao fazer download do Edital, seja informado, via e-
mail: licitacaocarius17@gmail.com e www.bllcompras.org.br, a retirada do mesmo, para que 
possam ser comunicadas possíveis alterações que se fizerem necessárias. A Prefeitura não se 
responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que 
não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital.

Estado do Ceará - Município de Itaiçaba - Aviso de Licitação. O Município de Itaiçaba torna 
público que a partir das 16:00h do dia 10 de março de 2022 estará disponível o Cadastramento 
das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº GM-PE003/22 cujo objeto versa 
sobre a contratação de serviços de licença e uso de sistemas informatizados integrados, 
conforme detalhamento no anexo I, para atender às necessidades do Governo Municipal de 
Itaiçaba/CE. Data da Disputa de Preços: 24 de março de 2022 às 09h00m (Horário de Brasília-
DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis no horário das 07:30h às 11:30h e das 13:00h às 
17:00h, na Av. Coronel João Correia, 298 - Centro - Itaiçaba/CE/CE, ou através dos sites 
<https://bll.org.br e/ou https://bllcompras.com//> (local de realização do Pregão), 
<http://licitacoes.tce.ce.gov.br> e <www.itaicaba.ce.gov.br/licitacao.php>. Itaiçaba, 09.03.2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público que 

a partir das 16:00 horas do dia 10 de março de 2022 estará disponível para o Cadastramento das 

Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº GM-PE002/22-SRP, cujo objeto é o 

Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, 

acondicionamento e embalagens, elétrico e eletrônico e copa e cozinha, para atender as 

necessidades das Secretarias que compõem o Fundo Geral do Município de Itaiçaba/CE. Data da 

Disputa de Preços: 23 de março de 2022 às 09h00m (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser 

adquirido nos dias úteis, na Av. Coronel João Correia, 298, centro, Itaiçaba/CE, ou através do site 

www.bll.org.br e/ou www.bllcompras.com www.tce.ce.gov.br/licitacoes e www.itaicaba.ce.gov.br. 

Itaiçaba, 07/03/2022. Joéliton Oliveira Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 12.22.03.08.002 - 
Pregão Eletrônico Nº 1201.04.01/2022-PERP. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da 
Secretaria de Educação e a empresa Atos Assessoria, Consultoria e Comercio de Livros LTDA. 
Objeto: Aquisição de tendas, cadeiras, carteiras para atender as necessidades da Secretaria de 
Educação do Município de Itaitinga, conforme especificações contidas no Termo de Referência, 
anexo ao Edital. Fundamentação legal: O processo de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 
tombado sob o nº 1201.04.01/2022-PERP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, da Lei 
Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Valor do 
Contrato: Global R$ 604.800,00 (seiscentos e quatro mil e oitocentos reais). Origem dos Recursos: 
As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de 
Educação, sob a seguinte dotação orçamentária: 13.03.12.361.0173.2.079.0000 - FDB30 - 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00. Fonte de 
Recursos: 1.540.0000.00. Prazo: O Contrato terá validade e eficácia da data da sua assinatura até 
31 de dezembro do ano em exercício. Data: Itaitinga-Ce, 07 de março de 2022. Signatários: Maria 
Goretti Martins Frota e Liria Melo de Paula.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de  Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 12.22.03.08.001 - 

Pregão Eletrônico Nº 1201.04.01/2022-PERP. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através 

da Secretaria de Educação e a empresa Victor Siqueira Nocrato EIRELI. Objeto: Aquisição de 

tendas, cadeiras, carteiras para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município 

de Itaitinga, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

Fundamentação legal: O processo de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 

1201.04.01/2022-PERP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 

10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Valor do Contrato: 

Global R$ 164.250,00 (cento e sessenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais). Origem dos 

Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à 

conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a 

Secretaria de Educação, sob a seguinte dotação orçamentária: 13.03.12.361.0173.2.079.0000 - 

FDB30 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00. Fonte de 

Recursos: 1.540.0000.00. Prazo: O Contrato terá validade e eficácia da data da sua assinatura até 

31 de dezembro do ano em exercício. Data: Itaitinga-Ce, 07 de março de 2022. Signatários: Maria 

Goretti Martins Frota e Caio Italo Baima Mota.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato da Ata de Registro de Preços - 

Ata de Registro de Preços Nº 1201.04.01/2022. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através 

da Secretaria de Educação e as empresas: Atos Assessoria, Consultoria e Comercio de Livros 

LTDA CNPJ: 15.340.288/0001-10 vencedora do lote 02 com valor global R$ 1.120.000,00 (hum 

milhão cento e vinte reais) e Victor Siqueira Nocrato EIRELI CNPJ: 09.036.753/0001-21 vencedora 

do lote 01 com valor global R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais). Objeto: Registro de 

Preços visando a aquisição de tendas, cadeiras, carteiras para atender as necessidades da 

Secretaria de Educação do Município de Itaitinga, conforme processo licitatório Pregão Eletrônico 

nº 1201.04.01/2022-PERP, no qual restaram classificados em primeiro lugar os licitantes 

signatários. Fundamentação legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 

tombado sob o nº 1201.04.01/2022-PERP, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 

8.666 de 21.06.93 e suas alterações, e da Lei 10.520, de 17/07/2002. Vigência: 12 (doze) meses. 

Data: Itaitinga-Ce, 03 de março de 2022. Signatários: Maria Goretti Martins Frota; Atos Assessoria, 

Consultoria e Comercio de Livros LTDA e Victor Siqueira Nocrato EIRELI.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Homologação - Modalidade: 
Pregão Eletrônico/Registro de Preço Nº 1301.08.02/2022-PERP. Objeto: Registro de Preços 
visando futuras e eventuais contratações de pessoa jurídica, admitindo o formato de Cooperativa, 
para atender as necessidades complementares dos serviços técnicos especializados essenciais 
na área de saúde, junto a Rede Municipal de Saúde do Município de Itaitinga/CE, empresa 
vencedora COOPBRASIL Cooperativa de Trabalho Multidisciplinar dos Profissionais de Saúde 
LTDA CNPJ: 35.778.337/0001-09 com o valor global R$ 29.432.985,48 (vinte e nove milhões 
quatrocentos e trinta e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos); 
Homologo a licitação na forma da Lei nº 8.666/93 em 25 de fevereiro de 2022. Dulce Viana 
Machado - Ordenadora de Despesa da Secretaria de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação - Modalidade: 
Pregão Eletrônico/Registro de Preço Nº 1301.08.02/2022-PERP. Objeto: Registro de Preços 
visando futuras e eventuais contratações de pessoa jurídica, admitindo o formato de cooperativa, 
para atender as necessidades complementares dos serviços técnicos especializados essenciais 
na área de saúde, junto a Rede Municipal de Saúde do Município de Itaitinga/CE, empresa 
vencedora COOPBRASIL Cooperativa de Trabalho Multidisciplinar dos Profissionais de Saúde 
LTDA CNPJ: 35.778.337/0001-09 com o valor global R$ 29.432.985,48 (vinte e nove milhões 
quatrocentos e trinta e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos); 
Adjudico a licitação na forma da Lei nº 8.666/93 em 25 de fevereiro de 2022. Eduarda Almeida 
Silvestre - Pregoeira da Comissão Permanente de Pregão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que no dia 24 de março de 2022, às 08:30h estará 
recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão Presencial Nº 2022.02.21.02-PPRP , 
tipo menor preço global, tendo como objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de bombas submersas para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura 
do Município de Jaguaruana/CE, a ser realizado na sala de Licitações da sede da Prefeitura 
Municipal de Jaguaruana/CE. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. 
Jaguaruana, 09 de março de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Julgamento da Habilitação – 
Tomada de Preços nº 3101.01/22-TP. O Município de Milhã através da Comissão  
Permanente de Licitação (CPL), torna público o Resultado da Análise e Julgamento da 
Documentação de Habilitação da Licitação acima referenciada que tem por objeto a 
Contratação de serviços especializados em assessoria jurídica concernente aos atos 
administrativos e normativos e decretos, para atender as necessidades do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto – SAAE do Município de Milhã/Ce. O trabalho da Comissão iniciou- se com a 
análise dos documentos habilitatórios das empresas licitantes e os mesmos rubricados pelos 
Licitantes presentes e pelos membros da comissão. Após a análise de toda documentação das 
licitantes participantes do presente certame, a Comissão concluiu que está habilitada para a 
segunda fase do presente certame, por ter atendido todas as exigências contidas no 
instrumento convocatório, a licitante: Campos Cidrack – Sociedade Individual de Advocacia e 
está inabilitada a empresa Oliveira & Pinheiro Sociedade de Advogados pelos seguintes 
motivos: A empresa apresentou os Itens 7.6.4.1 - Alínea "A", Item 13.1.2. do Anexo I e Item 
7.6.4.2 em desacordo com o solicitado em edital. Os autos se encontram com vista franqueada 
aos interessados a partir da data de publicação e abre-se o prazo recursal, conforme Art. 109, 
inciso I alínea "a" da Lei n° 8.666/93, e em não havendo recurso, fica a abertura dos envelopes 
de Proposta de Preços marcada para o dia 22/03/2022 às 09:00h. Milhã-CE, 10 de março de 
2022. Gabriela Oliveira Braz – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Julgamento de 

Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o resultado do julgamento dos 

documentos de habilitação apresentados ao processo Tomada de Preços Nº 05.003/2022, 

cujo objeto versa sobre construção de 02 (duas) passagens molhadas nas localidades de 

Barra do Riacho Seco e Malhada Grande, Zona Rural do Município de Novo Oriente - Ceará, 

conforme Convênio com a Superintendência de Obras Públicas - SOP, Nº 04/2022 - Processo 

Nº 11720083/2021 - MAPP Nº: 1506. Habilitadas: 01 – Araújo Batalha Serviços e Construções 

EIRELI 02 – Construtora Moraes LTDA, 03 – A T L Construcoes e Serviços EIRELI; 04 – Torres 

Martins Serviços e Construções EIRELI; 05 – R Construções e Serviços EIRELI; 07 – Apolo 

Serviços EIRELI, 08 – IPN – Construções e Serviços EIRELI; 09 – Construtora Vipon EIRELI; 

10 – CONJASF – Construtora de Açudagem LTDA; 11 – Apla Comércio, Serviços, Projetos e 

Construções EIRELI; 12 – WU Construções e Serviços EIRELI; e 13 – Trevo Engenharia & 

Serviços EIRELI. Inabilitadas: 06 – C B Construções de Edificios EIRELI, por descumprir os 

itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3 do Edital. Fica aberto o prazo recursal nos termos do Art. 109, inc. I, "a" 

da Lei nº 8.666/93. O inteiro teor dessa decisão em ata, estará disponível no setor de 

licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público das 

0 7 : 0 0 h  à s  1 3 : 0 0 h  e  a i n d a  n o s  s e g u i n t e s  s í t i o s  e l e t r ô n i c o s : 

<https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php> e <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo 

Oriente - Ceará, 10 de março de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Julgamento de 
Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o resultado do julgamento dos 
documentos de habilitação apresentados ao processo Tomada de Preços Nº 05.004/2022, cujo 
objeto versa sobre construção de rodoviária e praça no Município de Novo Oriente-CE, 
conforme PT 1078389-22 e Convênio P+ B Nº 914383. Habilitadas: 01 – Construtora Moraes 
LTDA, 02 – A T L Construcoes e Serviços EIRELI; 03 – Construtora Vipon EIRELI; 04 – Osmilton 
de Araujo Gomes; 05 – Torres Martins Servicos e Construcoes EIRELI; 06 – IPN – Construções e 
Serviços EIRELI, e 07 – Eletrocampo Serviços e Construções LTDA. Fica aberto o prazo 
recursal nos termos do Art. 109, inc. I, "a" da Lei nº 8.666/93. O inteiro teor dessa decisão em ata, 
estará disponível no setor de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de 
atendimento ao público das 07:00 às 13:00h e ainda nos seguintes sítios eletrônicos: 
https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo 
Oriente - Ceará, 10 de março de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós – Revogação - Pregão Eletrônico Nº 
2022.02.15.01-SRP. A Comissão de Licitação, com sede na Praça Anastácio Maia, Nº 40 – 
Centro – Orós-CE, para conhecimento dos licitantes e de quem mais possa interessar que a 
licitação supramencionada, tendo por objeto o registro de preços destinado à contratação da 
prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva em veículos/ maquinas e 
motocicletas, de diversas marcas, com fornecimento de peças e acessórios genuínos, para 
suprir as necessidades da frota das diversas Unidades Administrativas do Município de 
Orós/CE, conforme descrição constante do anexo I deste edital, foi revogada por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. Orós - CE, 09 de 
março de 2022. José Kleriston Medeiros Monte Júnior - Pregoeiro.

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 22 de marco de 
2022, 09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.03.09.01-SRP. 
Objeto: Registro de Preços destinado à contratação da prestação de serviços de locação de 
veículos tipo utilitário, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Esporte e 
Juventude do Município de Orós/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 08:00 
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, 09 de março de 2022. José Kleriston 
Medeiros Monte Júnior – Pregoeiro.

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 23 de marco 
de 2022, 09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.03.09.02-
SRP. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de refeições (almoços e 
lanches) preparadas para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde, do Município de Orós-
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, ou pelos os sites: 
www.bll.org.br ou pelo o portal das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/. 
Orós/CE, 09 de março de 2022. José Kleriston Medeiros Monte Júnior - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Resultado de Julgamento das 
Propostas. A Presidente da Comissão de Licitação de Pentecoste – CE, torna publico o resumo 
do resultado de julgamento da proposta da Tomada de Preços nº 2022.01.25.04-TP-ADM, cujo 
objeto é a contratação de serviços de engenharia para construção de uma praça incluindo skate 
park, caramanchão, quiosque arquibancada e serviços complementares no Conjunto COHAB 
Município de Pentecoste, Foram Desclassificadas as propostas apresentadas pelas empresas: 
01- Construtora e Imobiliária Brilhante LTDA e 02- Águia Construções e Incorporações LTDA. 
Sagrou-se vencedora a empresa Carvalho Construções Serviços e Locações EIRELI, por ofertar 
o menor preço no valor total de R$ 888.237,91 (oitocentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e 
sete reais e noventa e um centavos). Fica aberto o prazo recursal, previsto no art.109, inciso I, 
alínea "b" do vigente Estatuto de Licitações. Maiores informaçõe na sala de licitação situada na 
Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N, Centro – Pentecoste - Estado do Ceará. Pentecoste – CE, 09 
de março de 2022. Ivina Kagila Bezerra de Almeida - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
da Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 23 de março de 2022, às 
9h30min (horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, estará 
realizando o Pregão Eletrônico nº 012/2022.02, cujo objeto é a aquisição de material esportivo 
destinado a atender às necessidades das Unidades Escolares do Município de Uruburetama, 
conforme especificado no edital o qual encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação e no 
endereço eletrônico: licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 09 de março de 2022. 
Elinaldo Dutra – Pregoeiro. 



“Tanto a Rússia quanto Belarus estão em território de inadimplência”, disse Reinhart em entrevista

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO DE 
LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.03.03.01SRP. 
OBJETO: Seleção de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros 
alimentícios diversos destinados a atender as necessidades das diversas secretarias da 
prefeitura municipal de Barroquinha/CE, conforme especificações constantes no (termo 
de referencia), do edital. tipo: menor preço por lote. da forma de disputa: aberto e 
fechado. a comissão de pregão comunica aos interessados que a entrega das propostas 
comerciais será até o dia 24.03.2022 ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Os horários referem-se ao horário local. Referido EDITAL poderá ser adquirido no 
endereço eletrônico: www.bll.org.br, e pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.
br/licitacoes, a partir da data desta publicação ou na sala da C.P.L., situada à Rua Lívio 
Rocha Veras, 549, Centro, Barroquinha-CE. 08 de Março de 2022. Francisco Clovis Lins 
Lima– Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO DE 
LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.03.04.01SRP. 
OBJETO: Seleção de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais 
de limpeza, copa cozinha e higiene pessoal, com fornecimento parcelado e sucessivo, 
objetivando atender as necessidades do município, junto a manutenção e funcionamento 
das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Barroquinha/CE, conforme 
especificações constantes no (termo de referência), do edital. tipo: menor preço por 
lote. da forma de disputa: aberto e fechado. a comissão de pregão comunica aos 
interessados que a entrega das propostas comerciais será até o dia 25.03.2022 ÀS 
08:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Os horários referem-se ao horário local. 
Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço eletrônico: www.bll.org.br, e pelo 
portal do TCE-CE: http:// www.tce.ce.gov.br/licitacoes, a partir da data desta publicação 
ou na sala da C.P.L., situada à Rua Lívio Rocha Veras, 549, Centro, Barroquinha-CE. 08 
de Março de 2022. Francisco Clovis Lins Lima– Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO DE 
ABERTURA DOS PROJETOS DE VENDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA N.º CP001/2022SEMED. OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO 
ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. A 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE TERÃO DE 
APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA, DIA 16 DE 
MARÇO DE 2022 ÀS 09:00 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. MAIORES 
INFORMAÇÕES, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS. ARTERIANA BENTO DA COSTA– 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO 
PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 
2022.02.25.02PP/2022: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVER LINK 
DEDICADO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DE INTERSSE DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. A COMISSÃO DE PREGÃO 
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE ESTÁ FACULTADO A RETIRARADA DOS 
ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS COMERCIAIS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
DO PROCESSO SUPRACITADO, HAJA VISTA QUE O MESMO PASSARÁ POR AJUSTES NO 
EDITAL E SERÁ REPUBLICADO. ESTANDO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA 
SALA DA C.P.L., SITUADA À RUA LÍVIO ROCHA VERAS, 549, CENTRO, BARROQUINHA-
CE E NO SITE DO TCE www.tce. ce.gov.br. COMISSÃO DE PREGÃO.

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9448-PATRICIO CAVAZOTTI DA COSTA E ANTÔNIA JARDENIA DOS SANTOS
Nº9449-FRANCISCO OVIDES DE OLIVEIRA E MARIA INALVA SOUSA MELO
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 09 de Março de 2022
FERNANDA MARIA ALVES GOMES

OFICIALA

A COOCONPROVENCE – COOPERATIVA DE CONSUMO DOS VENDEDORES E VIAJANTES DO CO-
MÉRCIO, PROPAG. VENDEDORES E VEND. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO CE. EDITAL DE 
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. O Presidente da COOCON-
PROVENCE – COOPERATIVA DE CONSUMO DOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMÉRCIO, PROPAG. 
VENDEDORES E VEND. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS CE. CNPJ Nº 23.152.501/0001-99 E NIRE Nº 
23.4.000.16477, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela (Lei nº 5.764/1971, artigo 38, pará-
grafo 2º) e estatutárias (artigo 33, letra “V”) do Estatuto Social da Cooperativa, convoca seus associados 
a se fazerem presentes à “Assembleia Geral Ordinária – AGO” que se realizará no dia 25 de março de 
2022,na sede da Cooperativa localizada na Rua Sousa Girão, nº 630 – Bairro: Jose Bonifácio – CEP: 
60.055-370 – Fortaleza/CE, atendendo todas as normas de saúde e segurança editadas pelo governo 
do Estado e Ministério da Saúde devido a pandemia causada pelo covid-19, sendo, às 19 horas, em 
primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar, ou às 
20 horas, em segunda convocação, estando a metade e mais um dos associados em condições de votar, 
ou, finalmente, às 21 horas, em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) associados 
em condições de ‘votar, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Prestação de contas dos 
órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal compreendendo a apresentação 
do relatório de gestão, do balanço patrimonial e do demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições, para cobertura das despesas da Sociedade; 2. Destinação 
das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura 
das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; 3. 
Discussão acerca do Plano de Atividade da Cooperativa no exercício letivo de 2022; 4. Quaisquer assun-
tos de interesse social.  Fortaleza/CE, 10 de março de 2022. Sydnei Alves Victor. Diretor-PRESIDENTE”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO DA COOPROVE - COOPERATIVA DE DIVULGAÇÃO 
E PUBLICIDADE DOS EMPREGADOS DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE COSMÉTICOS E 
PERFUMARIA DO ESTADO DO CEARÁ. CNPJ 31.276.502/0001-73. NIRE: 23400017571. O Diretor-Presidente da COOPROVE – Co-
operativa de Divulgação e Publicidade dos Empregados da Indústria e do Comércio de Produtos Farmacêuticos e de Cosméticos e 
Perfumaria do Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, do Estatuto Social desta cooperativa, 
e observando o Decreto estadual nº 34.544, de 12 de fevereiro de 2022, que, dentre outros assuntos, prorroga o isolamento social 
e estabelece medidas preventivas direcionadas a evitar a disseminação da COVID-19 no Estado do Ceará, bem como o previsto no 
artigo 43-A, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, convoca seus 20 (vinte) sócios cooperados a participar de “Assembleia 
Geral Ordinária - AGO”, que ocorrerá no dia 29 de março de 2022 (terça-feira), na forma PRESENCIAL, tendo como endereço 
base a sede desta cooperativa, que fica à Rua Antonio Augusto, nº 990, bairro Aldeota, CEP 60.110-371, Fortaleza – Ceará, sendo 
às 16:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar; ou, às 
17:00 horas, em segunda convocação, estando a metade e mais um dos associados em condições de votar; ou, finalmente, às 
18:00 horas, em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) associados em condições de votar, para deliberar sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 1. Prestação de contas da Diretoria do exercício anterior, encerrado em 31/12/2021, compreendendo: 
1.1. Relatório da gestão; 1.2. Balanço; 1.3. Demonstrativo das sobras e perdas apuradas; 1.4. Parecer do Conselho Fiscal. 2. 
Votação do Balanço. 3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, caso existente. 4. Eleição dos diretores para compor 
o Conselho de Administração e eleição dos membros componentes do Conselho Fiscal. 5. Posse dos diretores do Conselho de 
Administração e posse dos membros do Conselho Fiscal. 6. Alteração de endereço da cooperativa. OBSERVAÇÕES: a) Conforme 
determina o artigo 32, do Estatuto Social, a Assembleia Geral Ordinária, do dia 29 de março de 2022, se restringirá à ordem do 
dia supracitada. b) O processo eleitoral iniciará a partir da instalação da assembleia geral e encerrará tão logo seja apurado do 
total de votos, que poderá se dá através de cédula ou por aclamação ou qualquer forma de manifestação inequívoca registrada em 
ata, do mesmo dia. c) Para efeito de “quórum” estatutário, o quadro social é constituído nesta data por 20 (vinte) associados em 
condições de votar. d) Excepcionalmente, por força da necessidade de isolamento social, a inscrição de chapas e/ou interessados 
se ao Conselho de Administração ou Conselho Fiscal se dará até a instalação da assembleia em foco. e) O Diretor-Presidente re-
passará aos cooperados todas as informações necessárias à participação na assembleia geral. f) Os cooperados deverão repassar 
seus endereços de email e número de whatsapp, atuais, ao Diretor-Presidente, até 24 horas antes da realização da assembleia 
geral para viabilizar o procedimento previsto na alínea anterior. g) A ciência do cooperado em relação a data da assembleia geral 
aqui convocada poderá se dá por qualquer forma legítima de comunicação, bem como sua efetiva participação poderá se dá por 
meio de registro. Fortaleza/CE, 23 de fevereiro de 2022. Rafael Lúcio Silva de Souza, DIRETOR-PRESIDENTE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Tomada de Preços n° 22.20.03/TP. A CPL 
da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que no dia 15 de março de 2022, 
às 09h00mim, ocorrerá a Abertura das Propostas de Preços da Tomada de Preços 22.20.03/TP, 
que tem como objeto a Contratação de Empresa visando a Execução dos Serviços de Publicidade 
em Jornais de Grande Circulação, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União e Imprensa 
Nacional de acordo com a necessidade das diversas Secretarias do Município de Itapipoca/CE. 
Itapipoca/CE, 09 de março de 2022. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - EXTRATO DE AVISO 
DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.01.05PE. OBJETO: OBJETO: Aquisição de 
plaquetas de identificação patrimonial em alumínio, colorida com impressão digital, coberta por 
uma película protetora contra chuva, poeira e produtos que contenham álcool em sua composição. 
Canto arredondado, com QR code ou código de barras, autoadesivas com (cola 3m) e tamanho 
5,0 cm x 2,0 cm, para atender a necessidade de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 
Itapipoca. A Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio do Pregoeiro Oficial do Município, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, com o objeto acima descrito, conforme segue: Acolhimento das propostas 
e documentos de habilitação: até o dia 23.03.2022, às 8:00 horas; Abertura das propostas:  
23.03.2022, às 8h30 min; Sessão de disputa de preços: 23.03.2022, às 9h30min. O Edital poderá ser 
retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.br; www.bll.org.br. Itapipoca/CE, 09 de março de 2022. Francisco 
Jerônimo do Nascimento, Ordenador de Despesas da Secretaria de Planejamento; Heloilson 
Oliveira Barbosa, Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica; Vanessa Kelry 
Montenegro de Oliveira, Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde; Milena Elaine Campos, 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - EXTRATO DE AVISO DE 
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.01.03PE. OBJETO: OBJETO: 
Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial em alumínio, colorida com impressão digital, 
coberta por uma película protetora contra chuva, poeira e produtos que contenham álcool em sua 
composição. Canto arredondado, com QR code ou código de barras, autoadesivas com (cola 3m) 
e tamanho 5,0 cm x 2,0 cm, para atender a necessidade de diversas secretarias da Prefeitura 
Municipal de Itapipoca. A Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Saúde; Secretaria de 
Assistência Social; Direitos Humanos e Habitação e Secretaria de Educação Básica , tornam público 
para conhecimento dos interessados que o pregão eletrônico acima mencionado, que teve sessão 
realizado no dia 28/02/2022, às 9h30min, na Plataforma Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil, no endereço eletrônico: www.bll.org.br, foi REVOGADO com fundamentação legal no 
art. 49 da Lei 8.666/93, na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Itapipoca-CE, 08 de março de 
2022, Francisco Jerônimo do Nascimento, Ordenador de Despesas da Secretaria de Planejamento; 
Heloilson Oliveira Barbosa, Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica; Vanessa 
Kelry Montenegro de Oliveira, Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde; Milena Elaine 
Campos, Ordenadora de Despesas da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação.

SEBASTIÃO PEREIRA E SOUZA LEÃO

Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a LICENÇA 
PRÉVIA Nº 51/2022 – DICOP, referente ao Loteamento Brisa da Serra, localizado no sítio Marijú, no 
Município de Aratuba/CE, com validade de 5 anos.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da SEMACE.

INTERDONTO-COOPERATIVA DE INTERC MBIO DOS 
ODONTÓLOGOS DO ESTADO DO CEARÁ LTDA. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

CNPJ: 05.689.105/0001-13 

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE INTERC MBIO DOS ODONTOLÓGOS DO ESTADO DO CEARÁ - INTERDONTO, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os senhores(as) cooperados, para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRORDINÁRIA, a realizar-se no dia 30 de Março de 2022, (Quarta Feira), no Auditório da 
Sede do SINDCONT-CE, sito na Rua Pero Coelho, no 319 - Centro, em Fortaleza - CE, por motivo da falta de capacidade em abrigar 
a quantidade de cooperados em nossa Sede Social. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrerão, respectivamente, 
em primeira convocação às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda convocação às 18:00 
horas, com a presença de metade mais um (01) dos cooperados, e às 19:00 horas, em terceira e última convocação com a presença 
de no mínimo 10(dez) cooperados em plenas condições de votar, para deliberarem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 1- Prestação de Contas relativa ao exercício de 2021, compreendendo: a) Relatório de Gestão do 
exercício de 2021; b) Balanço Patrimonial do exercício de 2021; c) Demonstração do Resultado apurado no exercício de 2021; d) 
Parecer do Conselho Fiscal. 2- Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas apuradas no exercício de 2021; 3- Eleição dos membros 
do Conselho de Administração para o exercício iniciando em 2022 e se encerrando na AGO de 2026 e do Conselho Fiscal para o 
exercício que se encerrará em 2023; 4. Fixação dos honorários, gratificações para os membros do Conselho de Administração e 
cédulas de presença para os membros do Conselho do Conselho Fiscal; 5- Outros assuntos de caráter não deliberativos. Para a 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, será deliberado acerca da seguinte ORDEM DO DIA: 1- Primeira Reforma Estatutária da 
Cooperativa Interdonto. Para efeito de cálculo de quórum, conta a Cooperativa com 45 (quarenta e cinco) cooperados aptos a votar. 

Fortaleza (CE), 09 de março de 2022. 
ABELARDO RANGEL PARENTE FILHO 

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

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Em meio à escalada nos preços de petróleo e fertilizan-
tes, pressionados pela guerra na Ucrânia, o Governo pla-
neja um corte na tributação do frete marítimo para tentar 
reduzir custos de importação. O Ministério da Economia 
pretende estabelecer um corte linear próximo de um ter-
ço no Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 
Mercante (AFRMM) - tributo criado nos anos 1980 para 
incentivar a indústria naval nacional. A medida tem custo 
calculado próximo de R$ 4 bilhões/ano e não há necessida-
de de compensação orçamentária porque a redução poderá 
ser usufruída por todos os setores. A LRF só exigiria um 
balanceamento no caso de o corte tributário ser restrito a 
um grupo ou segmento.

A AFRMM incide sobre o produto desembarcado nos 
portos, seja de origem internacional ou de outras regiões 
brasileiras (como por meio da navegação de cabotagem). 
Apesar disso, praticamente todo o valor arrecadado é 
oriundo das operações de importação. Os combustíveis são 
os que mais contribuem para a arrecadação com o tributo 
(cerca de 18%), seguidos por cargas transportadas por con-
têineres (cerca de 17%) e adubos e fertilizantes (cerca de 
13%). A proposta, até agora, estabelece um corte linear de 
33,9% no AFRMM, sendo que há diferentes percentuais re-
sultantes conforme a origem. Na navegação de longo curso 
internacional, por exemplo, a alíquota cairia de 25% para 
16,5%; na de longo curso nacional, de 25% para 16,5%; na 
de cabotagem, de 10% para 6,6%. Se a política internacio-
nal manda nos preços daqui, é usar peneira furada.

Tapando sol com peneira furada?

Identificação. A partir de hoje, entra em vigor a regra da Anatel que obriga as chamadas de telemar-
keting serem identificadas pelo código 0303, no início do número de qualquer ligação que vise ofertar pro-
dutos ou serviços. Consumidores poderão pedir às operadoras o bloqueio das chamadas de telemarketing.

Exportações da 
Rússia chegam a 

cerca de 7 milhões 
de barris por dia 
de petróleo bruto 
e derivados com-
binado, ou cerca 

de 7% do forneci-
mento global

A cotação do petróleo no 
mercado internacional caiu 
nessa quarta-feira (09/03) 
em razão do diálogo sobre 
uma solução para a guer-
ra da Ucrânia. O diálogo 
reduziu o receio dos in-
vestidores, potencializado 
na véspera 
pela decisão 
dos Estados 
Unidos de 
proibir a im-
portação da 
matéria-pri-
ma produzi-
da na Rússia.

O barril do 
tipo Brent, 
que é o mais 
n e g o c i a d o 
no mun-
do, fechou o 
dia recuan-
do 12,28%, 
a US$ 112,27 (R$ 562,33). 
A retração ocorre após a 
commodity ter atingido 
US$ 127,98 no dia anterior, 
quando a tensão entre a 
Rússia, uma das principais 
produtoras globais de pe-
tróleo e derivados, colocou 

o preço da matéria-prima 
perto da máxima de US$ 
146,08 (R$ 748) registrada 
em 3 de julho de 2008.

Um novo encontro en-
tre representantes dos dois 
países deve ocorrer hoje 
na Turquia. Nessa quarta-

-feira, a Rús-
sia indicou 
que prefere 
atingir seu 
objetivo de 
assegurar a 
neutralidade 
da Ucrânia 
por meio de 
negociações, 
segundo de-
clarações da 
porta-voz do 
M i n i s t é r i o 
das Relações 
E x t e r i o r e s 
russo, Maria 

Zakharova, que também 
declarou que a invasão rus-
sa da Ucrânia não tem en-
tre seus objetivos derrubar 
o governo.

Também demonstrando 
disposição para um desfe-
cho diplomático, a Ucrânia 

aceita discutir a sua neu-
tralidade, desde que tenha 
garantia de segurança e não 
precise ceder territórios, 
segundo Ihor Zhovkva, 
vice-chefe de gabinete do 
presidente ucraniano, Vo-
lodimir Zelenski.

A Rússia é o segundo 
maior exportador de petró-
leo do mundo. As exporta-
ções do país chegam a cerca 
de 7 milhões de barris por 
dia de petróleo bruto e de-
rivados combinado, ou cer-
ca de 7% do fornecimento 
global. Economistas e espe-
cialistas do setor de energia 
analisam o mercado local 
sobre o impacto do valor 
para o bolso consumidores 
brasileiros. O debate surgiu 
após o governo brasileiro 
sinalizar intervenção no 
preço do combustível na 
Petrobras para tentar frear 
o aumento para o mercado 
local. A medida, no entan-
to, é considerada extrema.

O economista e mem-
bro do Conselho Regio-
nal de Economia do Ceará 
(Corecon-CE), Ricardo 

Coimbra, disse ao O Esta-
do que, mesmo com todos 
os esforços, dificilmente a 
Petrobras vai conseguir re-
duzir totalmente os impac-
tos da elevação dos preços 
do petróleo e derivados no 
mercado mundial. “Nos 
momentos que antecede-
ram o conflito entre Rússia 
e Ucrânia, o preço do com-
bustível já estava próximo 
de US$ 90 e  nos últimos 
40 dias tivemos uma eleva-
ção em torno de quase 50% 
do preço barril do petroleo 
e derivados no mercado 
mundial, o que muito difi-
cilmente, a companhia vai 
ter como evitar o repasse 
integral, até porque a polí-
tica de preços é vinculada 
aos preços internacionais e 
vem segurando pelo indica-
tivo do principal acionista, 
que é o governo, de alguma 
intervenção do não repasse 
ou manutenção dessa polí-
tica de preço internacional 
adotada há algum tempo 
e onde o próprio governo 
disse que não iria interfe-
rir”, avaliou.

Indústria cai
A produção industrial 
iniciou 2022 com queda 
de 2,4% em janeiro, frente 
a dezembro, segundo o 
IBGE. Com o resultado, a 
produção eliminou parte 
do avanço de 2,9% que foi 
registrado no mês anterior. 
O indicador ficou 3,5% 
abaixo do patamar pré-
-pandemia, de fevereiro 
de 2020. Também está 
em nível 19,8% inferior 
ao recorde da série histó-
rica, alcançado em maio 
de 2011. O desempenho 
de janeiro veio abaixo 
das expectativas do mer-
cado financeiro.  

Indústria cai II 
Mesmo com a reaber-
tura da economia, após 
restrições para conter 
a covid-19, a indústria 
passou a emitir sinais de 
fragilidade no País nos 
últimos meses. A falta de 
insumos é apontada como 
um problema que ainda 
atinge parte das fábricas. 
O ramo automotivo está 
entre os mais abalados, 
com produção de veículos 
leves e pesados de 311,4 
mil unidades no primeiro 
bimestre, queda de 21,7% 
na comparação com igual 
período de 2021, indicou na 
terça-feira (8) a Anfavea.

Veículos
As vendas de veículos 

usados fecharam fevereiro 
com recuo de 0,58% sobre 
janeiro, mas ainda em 
um ritmo menor que o 
registrado no primeiro 
bimestre de 2021. A queda 
sobre fevereiro de 2021 foi 
de 29,5% e, no bimestre, 
de -28,4%. O destaque do 
mês foi para o segmento de 
ônibus usados, que saltou 
28% em fevereiro sobre 
janeiro deste ano, embora, 
na comparação com iguais 
períodos do ano passado, 
o saldo ainda tenha sido 
ligeiramente, negativo.

Veículos II 
Bolsonaro editou, ontem, 
decreto que permite a 
incidência da redução do 
IPI, anunciada em fevereiro 
pelo Governo, também 
sobre veículos em estoque 
nas concessionárias, de 
18,5%, em linha com o que 
foi autorizado no final de 
fevereiro. O decreto auto-
riza que as distribuidoras 
possam realizar a devo-
lução ficta dos veículos 
novos que estavam no 
estoque em 25 de fevereiro 
de 2022 – dia da edição do 
decreto original de corte do 
IPI sobre diversos produtos.

Sabe aquele combustível caro que pagamos?  
 A Petrobras propõe a seus acionistas separar R$ 
13,1 milhões para o pagamento de bônus a seus 
diretores em 2022, ano em que registrou lucro 
recorde de R$ 106,6 bilhões. A proposta será apre-
ciada em assembleia no dia 13 de abril. O valor é 
quase equivalente ao gasto em 2021, mas naquele 
ano a cifra continha encargos de INSS e FGTS, o 
que não ocorre em 2022. Em ambos os casos, o 
orçamento inclui bônus pelo desempenho no ano 
anterior e parcelas de outros anos. Atente bem: 
pagamento de bônus (fora os salários), "tá ok?". 

91% dos consumidores já tiveram 
crédito negado ao menos uma vez

Cerca de 91% dos con-
sumidores brasileiros já ti-
veram crédito negado ao 
menos uma vez na vida. É 
o que mostra pesquisa re-
alizada pela Boa Vista. De 
acordo com o levantamento, 
feito com cerca de 3 mil en-
trevistados, a principal causa 
apontada pelos consumido-
res para a negativa foi o score 
de crédito baixo, citado por 

43% dos respondentes.  Ter 
restrições no nome foi men-
cionada por 42%, seguido 
de não ter como comprovar 
renda (11%), não ter carteira 
assinada (4%) e não ter conta 
em banco (1%). “Todas essas 
causas, de fato, podem difi-
cultar a tomada de crédito 
por parte do consumidor, 
já que as empresas levam 
em conta informações sobre 

comportamento de paga-
mentos dos clientes, sejam 
pessoas físicas, sejam pes-
soas jurídicas”, disse o eco-
nomista da Boa Vista Flávio 
Calife. 94% afirmaram ter 
ciência sobre o Cadastro 
Positivo pelos consumido-
res, frente a 78% registra-
dos em 2021. O Cadastro 
Positivo é um banco de in-
formações com registro do 

histórico de pagamentos em 
dia dos consumidores. “Uma 
diminuição da taxa de juros 
médio e a inclusão de consu-
midores no mercado de crédi-
to são impactos positivos para 
a economia do país, e só po-
dem ser alcançados por meio 
da disponibilização de infor-
mações cada vez mais precisas 
para a concessão de crédito”, 
ressaltou Flávio Calife.

Telemarketing: atenda o 0303 se quiser!
A partir de 
hoje, entra 
em vigor 
a regra da 
Anatel 
que obriga 
qualquer 
chamada de 
telema-
rketing, 

originada de celular, ser identificado pelo código 0303, 
que aparecerá no início do número de qualquer ligação 
que vise ofertar produtos ou serviços. Para ligações feitas 
de linhas fixas, a medida vai valer a partir de junho.

Petróleo cai com avanço do 
diálogo entre Rússia e Ucrânia
O barril do tipo Brent, que é o mais negociado, fechou o dia com retração 
no preço. Novo encontro será realizado hoje entre representantes dos países

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira, Secretária, torna público o extrato dos contratos resultan-
tes do Pregão Eletrônico nº 16.008/2021-PERP: nº 16.008/2021-03SDS - Valor global: R$ 24.822,50; 
nº 16.008/2021-04SDS - Valor global: R$67.172,50 - Contratada: Ana Paula Ferreira de Sá - ME, 
através de sua representante legal, a Sra. Ana Paula Ferreira de Sá. Objeto: Contratação de serviços 
de buffet (refeição, lanche e coffe break) destinados ao atendimento de treinamentos, cursos de ca-
pacitação e outras necessidades dos Programas Sociais. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir 
da data da assinatura do contrato. Data da assinatura do contrato: 03/01/2022.

Stock Tech S.A. Armazéns Gerais
CNPJ/ME nº 01.306.014/0008-77 – NIRE 23.900.426.941

Termo de Compromisso de Fiel Depositário
Empresa: Stock Tech S.A. Armazéns Gerais. Fiel Depositária: Patricia Oliveira Do Vale Araújo. 
Aos vinte e dois (22) dias do mês de fevereiro de 2022, compareceu perante a Presidente desta 
Junta Comercial do Estado do Ceará, a Sra. Patricia Oliveira do Vale Araújo, brasileira, casada, 
coordenadora de operações, portadora da cédula de identidade nº 99002307811 SSP/CE, CPF 
002.835.053-70, residente e domiciliada na cidade de Pacatuba no Estado do Ceará, na Rua 
Tenente Cravo, 1362, bairro Monguba, CEP 61809-100; para prestar compromisso, por ter sido 
nomeada Fiel Depositária, da filial da empresa Stock Tech S.A. Armazéns Gerais., com sede na 
cidade de Pinhais, Estado do Paraná, na avenida Maringá, nº 4000, bairro Atuba, CEP 83.326- 
010, registrada sob NIRE 41300080721, CNPJ 01.306.014/0001-09, a seguir identificada: Filial: 
localizada na cidade de Caucaia, Estado do Ceará, na Rodovia BR 020, nº 527, km 12, bairro Toco 
(Jurema), CEP 61663-015, registrada sob NIRE 23900426941, CNPJ 01.306.014/0008- 77, conforme 
processo de nomeação protocolizado sob nº 21/151586-8 e arquivado sob NIRE 23900426941. E, 
sendo assim aceito pela nomeada, declarou que assume a responsabilidade como fiel depositária 
dos gêneros e mercadorias que receber, prometendo cumprir todos os deveres de acordo com 
a legislação vigente. Para constar foi lavrado presente termo de compromisso que vai assinado 
pela nomeada e pela Presidente desta Junta Comercial. Fortaleza, 22 de fevereiro de 2022. 
Carolina Price Evangelista Monteiro – Presidente; Patricia Oliveira do Vale Araújo – Fiel Depositária.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico 
nº 10.006/2022-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para futura e 
eventual aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria da Saúde 
do município. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: 08h do dia 10/03/2022; 
2. Fim do recebimento de propostas: 08h do dia 22/03/2022; 3. Abertura e Julgamento das pro-
postas: das 08:01h às 08:59h do dia 22/03/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: 09h 
do dia 22/03/2022. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José 
Jorge, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá/Ce, das 07:30h às 11:30h e no site:www.tce.ce.gov.
br. José Ivan de Paiva Júnior.

         

Pelo presente Edital de Convocação, o Presidente da COOPCARDIO ¯ Cooperativa dos Médicos Cirurgiões 

Cardiovasculares e Torácicos do Ceará, inscrita no CNPJ sob nº 03.253.758/0001-20, de acordo com o art. 38, §2º da Lei 

nº 5.764/71 e art. 18 e seguintes do Estatuto Social, CONVOCA os seus 73 (setenta e três) médicos cooperados para se 

reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ¯ AGO, a qual se realizará no dia 23 DE MARÇO DE 2022, na sede 

social da cooperativa, localizada no CENTRO MÉDICO EMPRESARIAL, na Rua Vicente Nogueira Braga, nº 214, sala 

301, Bairro de Fátima, CEP 60040-570, em Fortaleza/CE, às 17h00, em primeira convocação, com a presença de, no 

mínimo, 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 18h00, em segunda convocação, com a presença de, no mínimo, metade 

mais um dos cooperados e às 19h00, em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) 

cooperados para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:1) Prestação de Contas dos órgãos de Administração, 

relativa ao exercício social, encerrado em 31.DEZ.2021,acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, 

compreendendo:a)Relatório de Gestão;b)Balanço Geral;c)Demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes da 

insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.2) Destinação 

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

sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios.3)Eleição dos membros do Conselho 

Fiscal, com mandato até a AGO de 2023.4)Fixação da produção especial (valor individual dos honorários do Conselho de 

Administração e das cédulas de presença para os membros efetivos do Conselho Fiscal).

Fortaleza/CE, 10 de março de 2022. 

COOPCARDIO ¯ COOPERATIVA DOS MÉDICOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES E TORÁCICOS DO CEARÁ

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DR. BERNARDO JUCÁ DE OLIVEIRA. - PRESIDENTE DA COOPCARDIO

         

Pelo presente Edital de Convocação, o Presidente da COOPCARDIO ¯ Cooperativa dos Médicos Cirurgiões 

Cardiovasculares e Torácicos do Ceará, inscrita no CNPJ sob nº 03.253.758/0001-20, de acordo com o art. 38, §2º da 

Lei nº 5.764/71 e art. 18 e seguintes do Estatuto Social, CONVOCA os seus 73 (setenta e três) médicos cooperados 

para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ¯ AGE, a qual se realizará no dia 23 DE MARÇO 

DE 2022, na sede social da cooperativa, localizada no CENTRO MÉDICO EMPRESARIAL, na Rua Vicente 

Nogueira Braga, nº 214, sala 301, Bairro de Fátima, CEP 60040-570, em Fortaleza/CE, às 17h30min, em primeira 

convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 18h30min, em segunda 

convocação, com a presença de, no mínimo, metade mais um dos cooperados e às 19h30min, em terceira e última 

convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte            

ORDEM DO DIA:1) Reforma dos artigos 3º e 18 do Estatuto Social da COOPCARDIO; e 2)Consolidação do 

Estatuto Social da COOPCARDIO.Fortaleza/CE, 10 de março de 2022.

COOPCARDIO ¯ COOPERATIVA DOS MÉDICOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES E TORÁCICOS DO CEARÁ

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA– AGE- EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DR. BERNARDO JUCÁ DE OLIVEIRA. - PRESIDENTE DA COOPCARDIO

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Julgamento de 
Resultado de Habilitação - A Prefeitura Municipal de Uruoca, por meio da CPL, torna público o 
resultado de habilitação da Concorrência Pública nº 0041211.2021. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA/CE. Empresas HABILITADAS: A4 PRODUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI-CNPJ: 32.728.350/0001-65 (para todos os itens); INOVA SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA-CNPJ: 38.472.019/0001-03; (para todos os itens); ML 
ENTRETERIMENTO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-CNPJ: 29.326.036/0001-41 (para todos os 
itens); DONATO FONTENELE & CIA LTDA-CNPJ: 13.148.049/0001-38 (para todos os itens); HORLAN 
BRITO BERTOLDO-ME- CNPJ: 04.011.796/0001-39 (para os itens 01,02,03,04,02,06,07,08,09,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,51,52,53,60,
61,62,63,64 e 65); JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-CNPJ: 07.188.838/0001-
08 (para todos os itens); EDINARDO B ILDEFONSO ME-CNPJ: 07.357.047/0001-56 (para os itens 01
,02,03,04,02,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,41,42,51,52,53,60,61,62,63,64 e 65); NEWS PRODUÇÕES E EVENTOS DE FESTAS 
LTDA-CNPJ: 14.555.504/0001-82 (para todos os itens); GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS 
EIRELI-ME-CNPJ: 00.430.571/0001-66 (para todos os itens); ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS-
CNPJ: 24.654.099/0001-03; (para todos os itens); J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI-CNPJ: 
18.866.411/0001-20; (para todos os itens); Empresas INABILITADAS: JOSE ABIDENAGO NOBRE 
EIRELI-CNPJ: 08.508.378/0001-02;  FERDEBEZ PRODUÇÕES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-
ME –CNPJ: 03.351.481/0001-78;  AGILIZA EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI-ME-
CNPJ: 21.417.500/0001-01; N LANDY BOTO PORTELA ME- CNPJ: 23.347.561/0001-67;  D SOUSA 
RIOS;  MARIA TAINARA DO NASCIMENTO GOMES 06011965385- CNPJ- 30.029.176/0001-37; 
FRANCISCO  ALLISON ZUZA DO NASCIMENTO 00484664336- CNPJ: 28.487.732/0001-77;  L ELIAS 
DE LIMA- CNPJ- 34.017.407/0001-43;  C DO NASCIMENTO GOMES- CNPJ- 23.658.718/0001-75 ; 
DR SAMPAIO –ME- CNPJ: 27.188.626/0001-20; FRANCISCO DANIEL MESQUITA FIGUEREDO 
03781141314, CNPJ: 35.237.870/0001-63; FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354- 
CNPJ: 40.904.276/0001-19; O. DOS REIS BRANDÃO EIRELI-CNPJ: 27.105.515/0001-02;MAKRO 
EMPREENDIMENTOS EIRELI-CNPJ: 33.001.273/0001-00;  AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA 
LTDA-ME-CNPJ: 11.132.053/0001-82; FRANCISCO ROMARIO DA SILVA PAULA- CNPJ: 
33.097.124/0001-96; WONICLEY ALVES FERREIRA-ME- CNPJ: 17.338.570/0001-99. Em 
conformidade com o disposto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste aviso para as empresas que desejarem interpor 
recurso.  Uruoca-CE, 09 de março de 2022. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 012/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARETAMA-CE, EXERCÍCIO 2022. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com 
início do acolhimento das propostas: 10/03/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 
22/03/2022, as 08h00mim; data de abertura das propostas: 22/03/2022, às 08h10; início de disputa 
de preços: 22/03/2022, às 09h00min, horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, 
nos sites: www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br. 
Jaguaretama-CE, 09 de Março de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - Aviso de Licitação – O 
Pregoeiro do Município de Jaguaretama torna publico o Pregão Presencial nº 2022030803-ADM, 
cujo objeto é SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE E LOCAÇÃO ESTRUTURA DE 
SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
JAGUARETAMA-CE. Abertura acontecerá no dia 23/03/2022, às 09h00min, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação de Jaguaretama – Ceará. maiores informações: Comissão de Pregão, 
Rua Tristão Gonçalves, nº 185, Centro, Jaguaretama/CE, tel.: (88) 3576-1305, e-mail: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama – Ceará, 09 de Março de 2022 - Sebastião 
Alexandre Lucas de Araujo – Pregoeiro.

ADAUFRAN ARAÚJO FONTELES NETO - CPF: 924.066.613-34
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para Construção uma Residência Unifamiliar, Rua M, S/N, Quintas do Lago, 
Q-13, LT-18, Coaçu, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

Comarca de Juazeiro do Norte - 2ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte - Rua Maria 
Marcionilia Pessoa Silva, 800, Lagoa Seca - CEP 63.046-550, Fone: (88) 3571-8218, Juazeiro 
do Norte-CE - E-mail: juazeiro.2civel@tjce.jus.brJuazeirodoNorte. Edital de Citação (Prazo de 
20 Dias) - Processo nº 0033676-32.2012.8.06.0112 - Apensos: 0045301-29.2013.8.06.0112, 
0060421-10.2016.8.06.0112, 0066854-30.2016.8.06.0112 - Classe: Usucapião - Assunto: 
Usucapião Ordinária - Requerente: Pedro Antonio Araujo Gomes - Requerido: Maria das Graças 
Cordeiro dos Santos e outro - Valor da Causa: R$ 7.500,00. O Dr. Francisco José Mazza Siqueira, 
Juiz de Direito 2ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, por nomeação legal, faz saber 
aos que o presente Edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de Pedro 
Antonio Araújo Gomes, foi proposta uma ação de Usucapião, tendo por objeto: “Um terreno vago, 
próprio para edificação, constituído dos lotes "12", "13"e "14" da Quadra "B-13" do Loteamento 
Parque Fazenda Nova, desta Cidade, apresentando as suas medidas dentro dos seguintes limites: 
Ao Norte, onde mede 40,00m (quarenta metros), com o lote "11" da mesma quadra; Ao Sul, onde 
mede 40,00m (quarenta metros), com a Rua Monsenhor Azarias Sobreira; Ao Leste, onde mede 
40,00m (quarenta metros), com o lote "15" da mesma quadra; e ao Oeste, onde mede 40,00m 
(quarenta metros), com a Rua Antonio Pereira da Silva; perfazendo uma área de 1.600,00m2 (um 
mil e seiscentos metros quadrados), figurando como proprietária: IMOSIL - Imobiliária Silveira 
LTDA, firma imobiliária com sede nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.794.854/0001-
00.”. Por isso foi expedido o presente Edital, através do qual ficam citados os interessados 
Ausentes Incertos e Desconhecidos, para contestarem a presente Ação, querendo, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de confissão e revelia, caso em que se presumirão como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, assim como será nomeado Curador Especial. Vai o presente Edital 
afixado no local de costume e publicado na forma da Lei. Cumpra-se. Juazeiro do Norte/CE, em 
02 de junho de 2021. Francisco José Mazza Siqueira - Juiz.
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Vitória. A seleção feminina sub-17 voltou a mostrar força no Campeonato Sul-Americano da modalidade ao go-
lear o Paraguai por 5 a 0, nesta terça-feira (8) no estádio Charrúa, em Montevidéu (Uruguai), em jogo válido pelo 
Grupo B da competição. Com o triunfo, o Brasil permanece com 100% de aproveitamento, agora com 9 pontos.ESPORTES

FOTO AMANDA PEROBELLI 

Mais nomes       
Meu amigo Aziz Jereissati me manda mais nomes de 

craques do basquetebol que fizeram parte do racha do 
joão Farias. Ei-los: Benjamin, Roberto Bastos, Chico Bar-
bosa, Edésio, Zé Flávio, Bassila, Olavo e ele, Aziz, entre 
outros.

Biana Alencar
O CE2 da TV Verdes Mares continua a mostrar ta-

lentos do nosso jornalismo. Biana Alencar que esteve no 
comando deste programa na semana passada mostrou o 
memso talento da títular Tais Lopes.

Merecido
O deputado Antonio Granja propôs na Assembleia o 

título de cidadão cearense para o argentino Juan Pablo 
que é o técnico do Fortaleza. Ele merece sim pois nunca o 
nosso futebol teve uma projeção tão grande como o atual, 
inclusive na área internacional.

Sonhos
A Loteria dos Sonhos tem mudado a vida de muita 

gente. Para melhor, sim.

FALCÃO Ele já foi apontado como o melhor jogador do 
mundo. Diariamente é visto em propaganda na TV sobre apostas. 
Falcão aqui está com o colunista.

MARANGUAPE Foto do momento de diversão entre garo-
tos no Colégio Olímpico na cidade de Maranguape. Atualmente 
quem mais promove aquele município na TV é o Bechara nome 
muito querido no esporte.

América-MG e Barcelona-
-EQU empataram em 0 a 0 
em um confronto de poucas 
chances nesta terça-feira (8), 
na Arena Independência. Aos 
45 do segundo tempo, Garcés 
teve a chance de dar a vitória 
aos equatorianos em uma co-
brança de pênalti, mas bateu 
para fora e deu números finais 
ao jogo, válido pela terceira 
fase da Libertadores.

O confronto de volta entre 
os clubes acontece na próxima 
terça (15), às 21h30, no Monu-
mental de Barcelona. Quem 
vencer se classifica e, caso haja 

um novo empate, a decisão 
da vaga irá para os pênaltis. 
Depois de um início morno, 
o Barcelona começou a cres-
cer na partida aos 19 minutos, 
quando Rodríguez, sozinho 
dentro da área, cabeceou para 
fora. Oito minutos depois, foi a 
vez de Perlaza levar perigo em 
batida cruzada pela esquerda.

A grande oportunidade da 
primeira etapa veio dos pés 
de Mastriani, Ele aproveitou o 
cruzamento de Preciado e chu-
tou firme no canto esquerdo, 
obrigando o goleiro Jailson a 
espalmar para fora. O arqueiro 

também mostrou serviço aos 
41, em outro cruzamento de 
Preciado para Mastriani, desta 
vez pelo alto.

O chute mais perigoso do 
América-MG no primeiro 
tempo foi com Wellington 
Paulista, aos 37. Patric cruzou, 
Juninho não dominou e o cen-
troavante chegou batendo, mas 
mandou no meio do gol e Burrai 
segurou em dois tempos. Mais 
ligado, o América-MG pressio-
nou mais o rival, entretanto se-
guiu com problemas para entrar 
na área. As bolas cruzadas por 
Patric foram uma alternativa 

muito utilizada, mas não surtiu 
efeito positivo para o Coelho. 
Aos poucos, o Barcelona-EQU 
conseguia escapar e tirar os joga-
dores do Coelho de seu campo 
de defesa. Aos 23, o técnico Jor-
ge Célico, substituto de Bustos, 
fez suas últimas três alterações 
e melhorou sua equipe, que teve 
um pênalti desperdiçado no fi-
nal. Depois da cobrança de Gar-
cés para fora, Maidana ajeitou de 
cabeça após bate e rebate dentro 
da área e Felipe Azevedo bateu 
de trás. Burrai fez uma grande 
defesa, na única vez em que foi 
exigido na segunda etapa.

América-MG e Barcelona-EQU 
empatam sem gols pela Libertadores 

A questão até o momento não se aplica às demais atividades 
esportivas que são praticadas ao ar livre

Senador Pompeu

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

O prefeito Maurição muito cumprimentado e aplau-
dido pelas sucessivas inaugurações de obras em sua 
cidade. trata-se de um jovem valor da política e que 
colocou sua cidade entre as melhores do nosso estado. 
E fico feliz com isto, pois nasci em Senador Pompeu e 
tenho orgulho de ser filho desta maravilhosa cidade.

BRINGEL Na foto o vereador Eudes Bringel, o prefeito 
José Sarto ladeiam o governador Camilo Santana na sessão 
solene que concedeu o título de cidadã fortalezense a senho-
ra Onélia Santana, primeira dama do estado.

TÉCNICO DO BRASIL Na coluna hoje Wilson Saboia 
que é também técnico da seleção brasileira feminina de futsal.

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

Mário Kempes 

S
ua participação no TVC Esporte Clu-
be tem sido marcada pelos conheci-
mentos do que fala e pela sua impar-
cialidade. trata-se de um profissional 

preparadao. Bom dia, Mário Kempes.

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), libe-
rou nesta quarta-feira (9) o 
retorno de 100% da torcida 
em estádios durante jogos de 
futebol no estado. “A partir 
de hoje estão liberados to-
dos os jogos de futebol com 
100% de ocupação nos es-
tádios em São Paulo. Isso se 
aplica às demais atividades 
esportivas praticadas ao ar 
livre. A partir de hoje, 100% 
de ocupação e não há mais 
a necessidade de utilização 
de máscaras”, afirmou nesta 
quarta em entrevista coletiva.

A última determinação de 
Doria tinha acontecido em 
janeiro deste ano, quando ele 
limitou para 70% a ocupação 
do público, e foi a regra uti-

lizada no Campeonato Pau-
lista desde então. Além disso, 
o governador anunciou que 
liberou o uso de máscaras em 
áreas livres em todo o estado 

de São Paulo, como em ruas, 
praças, parques, pátios de 
escolas, estádios de futebol, 
centros abertos de eventos, 
autódromos e outras áreas 

correlatas”. “Amparado pelo 
Comitê Científico do Estado 
de São Paulo, vamos assinar 
agora o decreto que libera o 
uso de máscaras em áreas li-
vres em todo o estado de São 
Paulo a partir de hoje. O de-
creto libera o uso de máscaras 
pela população em ambien-
tes abertos em todo o estado 
de São Paulo. Isso se aplica a 
ruas, praças, parques, pátios 
de escolas, estádios de futebol, 
centros abertos de eventos, au-
tódromos e outras áreas corre-
latas em todo o estado de São 
Paulo”, disse Dória. “O uso de 
máscara será obrigatório ainda 
apenas em ambientes fechados 
como salas de aula, transpor-
tes públicos, escritórios, ci-
nemas e teatros”, acrescentou.

Governo de SP libera retorno total de 
público sem máscaras nos estádios 
O governador do estado de São Paulo, João Doria, fez a liberação do 
retorno integral das torcidas nos estádios  sem a presença de máscaras

CERÂMICA B VIAGEM EIRELI
CNPJ: 00.929.537/0001-30

Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Boa Viagem – 
SMABV a Regularização de Licença de Operação, localizado no município de Boa Viagem-CE, 
na Rua José Natal de Araújo (BR-020), SN, com área construída de 5.540,00 m² para Bene-
ficiamento de Argila para uso em Cerâmica Vermelha. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento Da SMABV.

BRUNO MARINHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
CPF: 035.412.303-39

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e Recursos 
Hídricos a Regularização da Licença de Instalação para construção de residência unifamiliar, 
localizada nos lotes 3A e 3B, na Rua 19, do loteamento Praia do Iguape II, no município de 
Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimen-
to das exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na SEAMP.

João Marcello de Macedo Claudino torna público que recebeu da Secretaria Municipal de 
Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Viçosa do Ceará a LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E 
COMPROMISSO – LAC Nº 002/2022 com base no Parecer Técnico Nº 017/ 2021/ SETUMA e 
Registro de Ciência por meio de Oficio SEI Nº 223/ 2022 – GR-2/ GABIN/ ICMBio com prazo 
de validade até 24/02/2024 para construção/implantação de edificação unifamiliar e anexos, 
localizada no Sítio dos Macacos, Quarteirão Jaguaribe I, zona rural do Município de Viçosa do 
Ceará-CE, dentro da APA Serra da Ibiapaba.

F. MACHADO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 28.787.353/0001-00

Torna público que requereu a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS, a Licença de Instalação para construção de 09 casas residenciais 
unifamiliares, localizadas nos terrenos do 1 ao 9, no endereço Rua João de Castro, s/n, Quadra 8, Brisa 
das Praias, no município de Aquiraz - Sede, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o 
cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS.

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° 18203 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSUÉ MENDES NETO e STELLA CAVALCANTE;
Edital n° 18204 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ OLAVO DA COSTA FERREIRA e MARIA GEYZIANE ALMEIDA SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 09 de Março de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

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° 75609 - WILLAMS DA SILVA SALES e MONALISA CAVALCANTE DE 
ALMEIDA; Edital n° 75610 - MOISÉS DE OLIVEIRA SILVA e MARAISA CAVALCANTE 
DE ALMEIDA; Edital n° 75611 - DANIEL DA SILVA NASCIMENTO e HELATÉA 
CHAVES CRISPIM; Edital n° 75612 - EDUARDO BORGES RODRIGUES e MARIA 
DEUSIVANDA FREITAS MACIEL; Edital n° 75613 - MARCOS DA SILVA FERREIRA e 
JESSICLEY DE FREITAS SANTOS; Edital n° 75614 - JOSÉ IURY DA SILVA GOMES 
e BRENDA MESQUITA DE LIMA; Edital n° 75615 - SERGIO MURILO SANTOS BRAZ 
e SILVIA HELENA CORDEIRO; Edital n° 75616 - FELIPE CABRAL VENÂNCIO e 
MARIA KELLY GAIA VIEIRA DOS SANTOS; Edital n° 75617 - WEBERSON DE 
MESQUITA CARVALHO e VITÓRIA KAROLINA MAGALHÃES RIBEIRO; Edital n° 
75618 - HERISTON MENEZES DE SOUZA e ANA CRISTINA ROCHA NEPOMUCENO; 
Edital n° 75619 - JOHN YTALO NICOLAU MUSSE e VITÓRIA COSTA DE PAIVA.
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, 09 de Março de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

Publicado no Jornal O Estado em 10.03.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

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

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N° 30663 LUCIANO VIANA VALDEMIRO E ALINE FERREIRA SABINO 
N°30664 JOÃO BATISTA CARLOS SOARES FILHO E LARISSA ALVES DO NASCIMENTO.

Fortaleza, 09 de março de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Santa Rosalia, 27 - Messejana

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 30301 -  ANDERSON PAZ DA SILVA e CRISTIANE BARRETO DE SOUSA;
Edital n° 30313 - ANTONIO ADELSON GOMES DA SILVA e SHAMYA APARECIDA PINTO BANDEIRA;
Edital n° 30304 - ANTONIO FÁBIO PORTELA RIBEIRO e AMANDA FREITAS SILVA;
Edital n° 30309 - ANTONIO NASCIMENTO DE SOUSA e ELICIANE DA SILVA PAZ;
Edital n° 30305 - EGILENILCIO SILVA PEREIRA e MARIA MIKAELLE CANDIDO DA SILVA;
Edital n° 30306 - FRANCISCO DIASSIS PAIXÃO SILVA e BRENA RODRIGUES DE SOUSA;
Edital n° 30314 - FRANCISCO FABIO DE FREITAS e KAROLINE DE OLIVEIRA MACÊDO;
Edital n° 30308 - HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS e SANDRA MARIA FERNANDES DE LIMA;
Edital n° 30311 - JOSÉ EUCLIDES SILVA DE SOUSA e TARCISIA NOGUEIRA DA SILVA CARMO;
Edital n° 30310 - MARCOS LUIZ DOS SANTOS e ELIENE CORDEIRO ALMEIDA;
Edital n° 30302 - RIGOBERTO LUCIO CATARINA DA COSTA JUNIOR e SUZIANE MARIA PEREIRA DE ASSIS;
Edital n° 30307 - RODRIGO ALVES DA SILVA e JOELE AVELINO DA SILVA;
Edital n° 30312 - VAGNER PEREIRA DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA DE MORAES MENEZES;
Edital n° 30303 - YURI FEITOSA DA SILVA e MARIA THAYNAN CAVALCANTE SILVA;
Edital n° 30322 - ANDERSON BARBOSA BRAGA e FRANCISCA CICERA GOMES DE LIMA;
Edital n° 30320 - ANTONIO VALDECI BEZERRA LIMA e MARIA VILANI PEREIRA DE SOUSA;
Edital n° 30317 - FRANCISCO EDSON XAVIER DOS SANTOS e IRINEUDA MARIA SILVA DO NASCIMENTO;
Edital n° 30316 - FRANCISCO EDVALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO e FRANCISCA ERBENIA DA SILVA MONTEIRO;
Edital n° 30326 - FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO e JEISSIANE GOMES DE LIMA;
Edital n° 30324 - FRANCISCO KAIO MACIEL MAIA e VITÓRIA RÉGIA SOARES NUNES;
Edital n° 30325 - GLEISON SOARES CHAGAS e MILENA DA SILVA LOPES;
Edital n° 30323 - LUIZ DAVI ALMEIDA e ISABELLY DE SOUZA RIBEIRO;
Edital n° 30321 - MAURO SERGIO DA SILVA LIMA e MARIA ALANA CUNHA DE SOUZA;
Edital n° 30318 - ROBERTO BRUNO LIMA DE ALMEIDA e ALINE PONTES NOGUEIRA;
Edital n° 30319 - THIARLES SOARES SILVA e LIDIANE GOIS DA CONCEIÇÃO;
Edital n° 30315 - WESLEI RODRIGUES PAULINO e IZABEL CRISTINA BUSSON;
Edital n° 30328 - CARLOS MAGNO LIMA MOREIRA e MARIANA DA SILVA;
Edital n° 30327 - FABIANO DA SILVA BEZERRA e GABRIELLA MADEIRA TEOTONIO;
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, 09 de Março de 2022
SILVANA MARY FARIAS 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° 30601 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ ARMANDO ALVES JÚNIOR e ALANY MARA SILVA FERNANDES;
Edital n° 30602 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ÁLVARO VERAS CASTRO MELO e MARIA CAROLINA PARENTE OLIVEIRA;
Edital n° 30603 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ VALENTIM DA SILVA NETO e ALINE NERY DOS SANTOS;
Edital n° 30604 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUSTAVO DE CASTRO E SILVA TEIXEIRA e ALINE DE FARIAS PEDROSA;
Edital n° 30605 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WELTON PEREIRA DE OLIVEIRA e FERNANDA AZEVEDO DE OLIVEIRA;
Edital n° 30606 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANILO FERNANDES GOMES e ANNE CAROLINY CUNHA 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, 
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27416 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO AYRTON VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARIANA AZEVEDO MELO;
Edital n° 27417 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE WESLLEY RODRIGUES GUIMARÃES e LARYSSE SOMBRA DA SILVA ALVES;
Edital n° 27418 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEVI RAMALHO TORRES MAIA e ALINE MAIA XIMENES;
Edital n° 27419 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TADEU DOTE SÁ e MARIA LUCINAURA DIÓGENES OLIMPIO;
Edital n° 27420 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO FORTALEZA SOUZA FIUZA LIMA e JOYCE SOARES FEITOZA;
Edital n° 27421 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LARISSA BEZERRA FONTENELE DA SILVEIRA e CAMILA CARLA CAMELO PASSOS;
Edital n° 27422 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ARMANDO TELES DAUER e LARA MARIA AMARAL MATOS;
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, 09/03/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva



A cantora e compositora 
paulistana Ana Cañas 
é o grande destaque do 

fim de semana no roteiro cul-
tural em Fortaleza. Ela estará 
fazendo apresentação única no 
próximo sábado, dia 12, às 21 
horas, na barraca Santa Praia 
(Praia do Futuro). Ana renova 
canções consagradas de Bel-
chior como “Alucinação”, “Su-
jeito de Sorte” e “Como Nossos 
Pais” em seu novo álbum e tur-
nê, acompanhada por violão, 
baixo e teclados.  Ana Cañas 
surgiu na MPB em 2007, com 
o lançamento do álbum “Amor 
e Caos” que foi muito elogiado 
pela crítica, sendo considera-
da a grande revelação da épo-
ca. Querida pelos artistas, já 
no segundo disco, intitulado 
“Hein?”, teve parcerias com 
Arnaldo Antunes e a partici-
pação de Gilberto Gil, além de 
emplacar a canção  “Esconde-
rijo” na trilha sonora da novela 
“Viver a Vida”, de Manoel Car-
los. “Esconderijo” também foi 
eleita pela revista Rolling Sto-
ne uma das melhores  músicas 
do ano e ganhou clipe em pe-
lícula dirigido por Selton Mel-
lo. Em 2009, outro hit da can-
tora: gravou com Nando Reis 
“Pra Você Guardei O Amor”. 
Consagrada pela voz suave, 
além do estilo sublime e cria-
tivo nas letras e arranjos, ela é 
uma artista engajada nas ques-
tões políticas e sociais. Ana fez 
uma live em julho de 2020, du-
rante a pandemia, em homena-
gem à obra de Belchior, da onde 
nasceu o incentivo e financia-
mento dos fãs e amigos para o 
novo álbum e turnê em home-
nagem ao cantor e compositor 
amado por muitos cearenses. 
Na entrevista para o jomal O 

Estado, Ana Cañas fala sobre 
o processo de criação do novo 
trabalho, a necessidade dos 
artistas se posicionarem so-
bre temas importantes, suas 
influências musicais, a rela-
ção com o público cearense 
além de seu trabalho como 
apresentadora de TV.

O ESTADO | Como surgiu 
o interesse pela obra de Bel-
chior? E o público, o que está 
achando das suas versões dos 
clássicos deste grande mestre 
da música cearense?

ANA CAÑAS | Eu amo Bel-
chior há muitos anos e já canta-
va “Alucinação” nos meus sho-
ws. Mas acho que a pandemia 
trouxe à tona a subjetividade e 
a genialidade dos versos den-
tro de uma moldura existen-
cial nesse contexto. Sinto que 
seus versos são extremamente 
atuais e falam direto ao coração. 
Quando faço os shows, vejo nos 
olhos do público o amor imen-
so por esse compositor tão ge-
nial e inspirado. A receptivida-
de tem sido incrível e eu estou 
muito feliz por isso!

O E. | No show “Ana Cañas 
Canta Belchior”, que você fará 
no próximo sábado na barraca 
Santa Praia, você canta outras 
músicas ou somente as can-
ções de seu novo CD em ho-
menagem ao Belchior? Como 
será sua apresentação e como 
é sua relação com o público 
cearense?

A. C. | Canto também “An-
tes do Fim”, que eu adoro. Eu 
tô muito feliz e ansiosa! Ceará 
é a terra do Belchior e isso traz 
uma responsabilidade. Mas co-
nheço o público de Fortaleza e 
sempre fui recebida com muito 

carinho e amor, por isso acho que 
vai ser muito especial. Vou chorar.

O E. | Você é querida não 
só pelos fãs, mas por todos da 
MPB e sempre reúne grandes 
artistas em seus clipes. Em 
2017 você lançou “Respeita”, 
que pede o fim da violên-
cia contra a mulher, e con-
tou com a participação de 
86 mulheres, entre elas Elza 
Soares, a cearense Maria da 
Penha, Julia Lemmertz, Ma-
ria Rita, Mel Lisboa e Zélia 

Duncan. “Sujeito de Sorte”, 
do novo álbum com músicas 
de Belchior, reuniu 46 artis-
tas, como Wagner Moura e 
Bruno Gagliasso. Em 2018, 
seu quinto álbum de estú-
dio, “Todxs” tocou em temas 
como o empoderamento fe-
minino, e foi indicado como 
Melhor Álbum Pop Contem-
porâneo no Grammy Latino. 
Você acha essencial para os 
artistas brasileiros se posicio-
narem sobre questões políti-
cas e sociais? Como você vê o 

momento da cultura brasilei-
ra na atualidade?

A. C. | Acho importante, pois 
não se omitir, nesse momento, 
pode influenciar positivamente 
as pessoas a se cuidarem. É so-
bre a vida, saúde, consciência e 
vacina. Acho que estamos num 
momento de retomada - ainda 
com os cuidados necessários, 
mas já dá pra sentir aquele gos-
tinho tão vibrante que só o pú-
blico brasileiro, especialmente 
o nordestino, nos traz, de afeto 
e acolhimento.

O E. | Em julho de 2020, no 
auge da segunda onda de Co-
vid 19, você fez uma live nas 
redes sociais em homenagem 
a Belchior. Sucesso de públi-
co e crítica, a idealização do 
álbum, apenas com canções 
do artista, e a turnê, vieram 
da live. Inclusive, além dos 
clipes das 14 faixas, você mos-
tra no YouTube o processo 
de criação do novo trabalho. 
Enfrentou muitos problemas 
durante a pandemia? Quais 
artistas você leva como re-
ferência e quais você ouviu 
muito durante a quarentena?

A. C. | Foi um momento 
difícil para todos nós da mú-
sica, da arte em geral. Ficamos 
sem poder trabalhar e muitos 
até, em situação de vulnerabi-
lidade econômica. Mas o mo-
vimento da live foi tão bonito, 
os fãs de Belchior se uniram 
para me pedir o disco e ainda 
doaram o que podiam no mo-
mento para que eu o gravasse. 
Foi muito amor! Levo como 
referência não só o próprio 
Belchior, mas também Nina 
Simone, Cássia Eller, Rita Lee, 
Gilberto Gil, entre outros. 
Ouço diariamente todos eles.

O E. | Você se lançou como 
apresentadora ano passado do 
“Sobrepostas” no Canal Brasil 
e tem formação de atriz. Esse 
conhecimento ajuda no palco 
e na TV? Como é o programa? 
Além da turnê, quais seus pro-
jetos futuros?

A. C. | Tenho formação de 
atriz mas o talento nem tanto... 
(risos). Brincadeira! Gravar o 
programa foi muito especial, 
uma experiência maravilhosa. 
Aprendi muito com as mulhe-
res que entrevistei e sobre a 
sexualidade feminina. O pro-
grama traz uma diversidade 
bonita e importantíssima: mu-
lheres trans, pessoas não-biná-
rias, mulheres pretas, gordas, 
soropositivas. Foi muito bonita 
esse troca. Adorei ter gravado! 
Projetos futuros... turnê do Bel-
chior que está crescendo de for-
ma linda e acabo de participar 
de uma série incrível que sai no 
segundo semestre também. Tô 
feliz e espero vocês no sábado 
pra gente catar juntos essas can-
ções tão lindas do amado gênio 
Belchior. Um beijo!

Por Felipe Palhano
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GERAL
17 guardas municipais foram promovidos para os cargos de subinspetor e inspetor, em solenidade 
realizada no Paço Municipal. A prefeitura informou que mais 120 profissionais serão contemplados ainda 
em 2022 e reafirmou o compromisso com a realização de concurso público para mil vagas no setor.

1Especialmente para a 
coluna, Moema Soares 

enviará fotos para este 
mês alusivo às mulheres. 
Moema é responsável 
pela excelente adminis-
tração na Tv Ceará e da 
confiança do governador 
Camilo Santana.

2Vistos romanticamente 
no Porto das Dunas 

Inaê Evangelista e Leonar-
do Serafim. 

3Equilibrada em hemis-
férios perfeitos Joyce 

Gondim dá o toque de 
elegância em restaurante 
aristocrático da cidade.

4Cerrou as portas mais 
um símbolo cultural da 

cidade. Salão Presidente. 
Há 50 anos era o cartão 
postal de Fortaleza.

5Como faz falta na 
Caixa o tirocínio rápi-

do de Raimundo Palha. 

6Reinando absoluta 
em  salão de beleza 

no Montese, Rôse Souza 
abriga as mulheres 
atraentes da cidade. Ante 
ontem Dia Internacional 
da Mulher a procura 
superou as expectativas.

7Não chegou para 
quem quis as home-

nagens de parabéns on-
tem para Indayanna de 
Paula Queiróz, o pulmão 
da Camed-saúde.

8José Furtado Girão, 
gozando de aposenta-

doria do INSS, aniversaria 
hoje. Parabéns.

NUMERADAS

  
“Ana Cañas Canta Belchior”.  Data: 
12 de março de 2022. Horário: 
21h. Local: Barraca Santa Praia. 
Endereço: Av. Clóvis Arrais Maia, 
3345 – Praia do Futuro – Forta-
leza. Ingressos: R$ 90,00 meia e 
R$ 180,00 inteira. * Permitida a 
entrada somente com a apresen-
tação do Passaporte da Vacina 
por meio físico ou digital + Docu-
mento de identificação com foto.

Metaverso e o combate às fake news

Palhaçaria para a toda a família nesse final de semana! O grupo K’Os 
Coletivo apresenta o espetáculo “Afinando”, no dia 12 de dezembro, sábado, às 15h, 
GRATUITO, no Centro Cultural Banco do Nordeste/Fortaleza (Rua Conde D’Eu, 560 - 
Centro). No espetáculo, temos Tramelascóvisky Ravel Bach, a sumidade da música 
do mundo inteiro, e seu atrapalhado Assistente Palhaço Pipiu! Juntos vão mostrar ao 
público um grande show jamais visto! Preparem os ouvidos! “Afinando” chegou! Livre 
para todos os públicos. Duração: 45 minutos. Grátis. Infos: @kos.coletivo

Graça Bringel e Fátima Duarte às voltas com a 
organização da programação da Alfe no Dia Inter-
nacional da Mulher, quando realiza-se um tradi-
cional encontro que reúne dezenas de mulheres 
em almoço festivo no Ideal Clube, na terça-feira

Belchior na versão de Ana Cañas

A Associação Beija Flor, pioneira no 
Ceará, na reabilitacão e integração social 
de pessoas com malformaçoes congênitas 
craniofaciais precisa da sua ajuda.

A Associação Beija Flor é movida pelo com-
promisso precípuo de oferecer um atendimento 
contínuo e humanizado às pessoas que nascem 
com Malformações Congênitas Craniofaciais 
no Ceará – e seus familiares, promovendo a 
reabilitação de sua saúde física, psíquica e emo-
cional, viabilizando a inclusão social.

O presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Caval-
cante, apresentou as expressivas ações da Fiec 
e suas Casas, durante almoço da Associação 
dos Jovens Empresários de Fortaleza (Aje).

Durante o evento, Igor Pinheiro, coorde-
nador-Geral da Aje aproveitou o momento 
para homenagear o Gestor da Fiec pelo apoio 
prestado à entidade.

Tendo como cenário o Coco Bambu, 
Claudia Meireles Chaves e Jim Pitcher 

receberam para um jantar reunindo uns 
casais e familiares pra celebrar a data de 
seu casamento. Dos casais convidados Ste-
linha e Marco Salles, Olga Barbosa e Paulo 
Galvão, Carla Mesquita e Carlos Moraes, 
Henrique e Hlvia Herculano.

Presidente  da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, 
será agraciado com a maior honraria con-
cedida pelo Governo do Estado do Ceará, a 
Medalha da Abolição, que esse ano celebra as 
edição dos anos de 2020, 2021 e 2022, no dia 
25/03, no Palácio da Abolição.

O anúncio foi realizado pelo Governa-
dor Camilo Santana, nesta terça-feira (8), 
durante live, e representa o reconhecimento 
dos esforços do Gestor da Fiec em prol do 
combate a pandemia, possibilitando salva-
guardar milhares de vida de cearenses, atra-
vés de trabalho de assistência social, além 
do belo trabalho desenvolvido frente a Fiec 
para o fortalecimento industrial do estado.

FOTO MARCUS STEINMEYER

ENTREVISTA

A Digital College, em parceria com a Blockchain One, realiza 
nesta quinta-feira (10), a partir das 18h30min, o evento “Blockchain: 
do metaverso ao combate às fake news”, que vai abordar um dos 
assuntos mais comentados e discutidos no mundo da tecnologia na 
atualidade. O evento acontece na sede da Digital College (Av. Santos 
Dumont, 1510 - Aldeota) e é exclusivo para jornalistas convidados.

Também no Mulheres em Pauta o carinho e a amizade de Fáti-
ma Salles e Luciana Nogueira

Influencer Mila Costa, esban-
jando carisma, simpatia e 
descontração na campanha do 
Churrasco Fácil da Granja Regi-
na feita pela Bando Propaganda

Antes de seguir para São Paulo, onde 
comemora seu aniversário dia 11, Liliane 
Albuquerque esteve na Anjo Colours 
escolhendo vestidos para essa temporada na 
capital paulista ao lado da família

A cantora paulista Ana Cañas apresenta novas releituras 
de clássicos do artista cearense, em show no 
próximo sábado, na barraca Santa Praia

Themis Briand foi a convidada 
especial do encontro do grupo 
Mulheres em Pauta idealizado 
pela querida Inara de Almeida


