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Guerra: Guedes admite
subsídio a combustíveis

O ministro Paulo Guedes (Economia) descartou, ontem, alterar a política de preços da Petrobras, no dia em que a empresa anunciou um me-
ga-aumento nos combustíveis. Para o ministro, uma primeira elevação dos preços dos combustíveis em decorrência dos efeitos da guerra vai 
ser amenizada pelas mudanças tributárias em discussão no Congresso e no governo e que usarão recursos estaduais e federais. ÚLTIMAS8

Guedes pede ao Congresso prioridade projeto que altera e limita a cobrança do estadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre combustíveis
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Pela primeira vez, o ministro da Economia admitiu que subsídios do Tesouro Nacional podem ser adotados para o diesel caso a guerra na Ucrânia se prolongue

Otan faz grande 
exercício militar 
com mais de 30 mil 
soldados na Noruega
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MEGA-AUMENTO DA GASOLINA PODE DETONAR CICLO VICIOSO
Subida do preço dos combustíveis pela Petrobras fez disparar a expectativa de inflação para 2022 e tem potencial para deteriorar o quadro 
macroeconômico do Brasil até o fim do ano, num ciclo vicioso de mais endividamento público e pressão sobre dólar e preços de alimentos. 9
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário de 
Educação e Cultura da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos 
interessados que no próximo dia 28 de Março de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 08.03.01/2022.05/PE, para o seguinte objeto: 
contratação de empresa especializada no desenvolvimento de uma aplicação mobile que 
gerencie atividades escolares das turmas de Ensino Básico e Ensino Infantil do Município de 
Amontada geridas pela Secretaria de Educação e Cultura, o qual encontra-se na íntegra na 
Sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado 
do Ceará, no endereço eletrônico: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, ainda, 
www.bllcompras.org.br. Amontada/CE, 09 de março de 2022. Jerffson  Bruno Oliveira - 
Secretário de Educação e Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Educação Básica - 
Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Presencial Nº. PP-03.10.1/2022-SEDUB. Objeto: 
contratação de pessoa física e/ou pessoa jurídica para prestação de serviço de transporte 
escolar dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Infantil da rede de Ensino do 
Município de Brejo Santo-CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação Básica deste 
Município, conforme termo de referência. Tipo: menor preço (por rota). A Comissão Permanente 
de Licitação comunica aos interessados que no dia 23 de março de 2022, a partir das 08h:00m 
(horário local), na sala da CPL, situada na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo 
Santo, Ceará, o Pregoeiro Oficial deste Município, estará recebendo os envelopes contendo as 
"Propostas de Preços" e as "Documentações de Habilitação" dos interessados. Maiores 
informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 
08h:00m às 12h:00m. e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George 
Sales Bernardo – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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

Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE/SRP-03.10.2/2022-DIVERSAS. Objeto: 

Registro de Preços para aquisição futura e eventual de pneus, câmaras de ar e protetores, para 

atender as necessidades dos diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) da Prefeitura 

Municipal de Brejo Santo-CE, conforme especificações constantes no termo de referência. Tipo: 

menor preço (por lote). Modo de disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica 

aos interessados que o início da disputa será a partir das 14h:00m (horário de brasília) do dia 24 

de março de 2022, em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: 

(www.bll.org.br). Maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na 

sala da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, 

através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço 

eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-03.10.3/2022-DIVERSAS. Objeto: 
aquisição de materiais e equipamentos permanentes diversos para atender as necessidades 
dos diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, 
conforme termo de referência. Tipo: menor preço (por lote). Modo de disputa: aberto. O 
Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados que o início da disputa será a partir 
das 09h:00m (horário de Brasília) do dia 28 de março de 2022, em sessão pública eletrônica, 
que ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). Maiores informações ou 
aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na sala da Comissão, situada na Rua José 
Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através do fone (88) 3531-1042, das 
08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton 
George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Convocação para Abertura da Proposta 
de Preços – Tomada de Preços n° 001/22-TP-FMS. Com objeto: construção de dois postos de 
saúde nos Distritos de Nova Graça e Lamarão neste Município de Ipueiras-CE. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipueiras, localizada no Parque da Cidade José 
Costa Matos, 01, Centro, Ipueiras-CE, vem informar que se realizará no dia 14 de Março de 2022, 
às 10:00hrs a sessão de abertura dos envelopes de "Propostas de Preços" das empresas 
habilitadas. Ipueiras/CE, 10 de Março de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho – Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado de Julgamento de 
Recurso Administrativo e Abertura de Propostas – Tomada de Preços Nº 002/22-TP-
OBRAS. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Ipueiras, localizada no Parque 
da Cidade José Costa Matos, 01, Centro – Ipueiras/CE, faz-se saber aos interessados do 
certame em epígrafe cujo o objeto é a pavimentação asfáltica em diversas ruas na sede do 
Município de Ipueiras – CE, o resultado de Julgamento dos Recursos interposto pelas licitantes 
Delmar Construçoes EIRELI-ME e Torres Martins Serviços e Construções EIRELI-ME, contra 
decisão desta CPL quanto à fase de habilitação. Feita a análise dos Recursos, a Comissão 
decidiu pelo Deferimento do recurso apresentado pela empresa Delmar Construçoes EIRELI-
ME  e Indeferimento do recurso apresentado pela empresa Torres Martins Serviços e 
Construções EIRELI-ME, conforme respostas aos Recursos Administrativo. Informa ainda, 
que a Abertura do Envelope N° 02 (Proposta de Preço), será realizado no dia 14 de Março de 
2022 às 14:00hrs. O inteiro teor das Respostas ao Recurso Administrativo encontra-se 
disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação e no Portal do TCE-CE 
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Ipueiras/CE, 10 de Março de 2022. Cecília Gabriely 
Soares Carvalho – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público o 
resultado da fase de propostas referente à Tomada de Preços Nº SE-TP001/22, cujo objeto é a 
contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e recuperação da quadra da 
EFF Dulcinea Gomes Diniz, no Município de Itaiçaba/CE. Empresa Vencedora: F P Construcoes 
e Servicos LTDA, Valor global de R$ 244.175,02 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e 
setenta e cinco reais e dois centavos). Propostas Desclassificadas: FTS Serviços de 
Construções e Comercio LTDA; Ilumicon Construções e Serviços EIRELI; E LS Serviços de 
Construções EIRELI ME. Fica aberto prazo recursal previsto no artigo 109, I, "b" da Lei nº 
8.666/93. Maiores informações no portal de licitações: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Joéliton 
Oliveira Fulgêncio – Presidente da CPL. Itaiçaba/CE, 10.03.2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Resultado – Habilitação – Tomada 
de Preços Nº 2022.02.09.01 – TP. A Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, por meio da 
Comissão de Licitação, torna público o resultado de habilitação da Tomada de Preços nº 
2022.02.09.01 - TP. Objeto: Contratação de empresa para construção do muro do Cemitério 
Raimunda Amélia de Jesus na localidade de Lagoa Vermelha em Jaguaruana/CE. Licitantes 
Habilitadas: Empresa: R. N. Estácio Filho – ME - CNPJ: 09.162.229/0001-05, Empresa: J L 
Costa Estevam – ME - CNPJ: 32.216.752/0001-80, Empresa: Construtora Smart EIRELI – ME - 
CNPJ: 23.078.596/0001-48, Empresa: WKL Locação de Máquinas e Serviços para Construção 
LTDA - CNPJ: 21.607.078/0001-49, Empresa: Zeip Construtora & Locações – ME - CNPJ: 
44.159.038/0001-87 e Empresa: Monte Sião Empreendimentos LTDA - CNPJ: 
09.423.269/0001-55. Licitante Inabilitado: Empresa: João Evangelista de Sousa Arcturo - CNPJ: 
03.077.025/0001-81, pelo descumprimento do item 4.1 do edital. Fica aberto prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 109, I da Lei n° 8.666/93. 
Jaguaruana/CE, 09 de março de 2022 – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público que no próximo dia 29 de março de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na 
modalidade Tomada de Preços Nº 09.001/2022, cujo objeto é Contratação de Serviços a serem 
prestados na Consultoria, Planejamento e monitoramento em Tecnologia da Informação do 
Cadastro Único Bloco (IGDBF) e Programa Criança Feliz (PSB), para atender as necessidades 
da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do município de Novo Oriente CE. O edital 
completo poderá ser adquirido na sala de Licitações, nos dias úteis após esta publicação, no 
horário de atendimento ao público das 08:00 às 12:00 horas. Novo Oriente/CE, 11/03/2022. 
Paulo Sérgio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Resultado de Julgamento das 
Propostas. A Presidente da Comissão de Licitação de Pentecoste – CE, torna público o resumo do 
resultado de julgamento da proposta da Tomada de Preços nº 2022.01.06.01-TP-ADM, cujo objeto 
é a contratação de serviços de engenharia para execução de pavimentação em pedra tosca sem 
rejuntamento em diversas ruas do Bairro Pedreira no Município de Pentecoste, Foram 
Desclassificadas as propostas apresentadas pelas empresas: 01 - Marea Locações e Serviços 
EIRELI, 02 - Tomaz Construções EIRELI – ME,  03 - Constram-Construções e Aluguel de Máquinas 
LTDA. Sagrou-se vencedora a empresa Carvalho Construções Serviços e Locações EIRELI, por 
ofertar o menor preço no valor total de R$ 588.699,55 (quinhentos e oitenta e oito mil seiscentos e 
noventa e nove reais e cinquenta e cinco 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, 10 de março de 2022. Ivina Kagila Bezerra de Almeida - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Licitação. O Município de 
Umari/CE, realizará certame licitatório na modalidade Pregão n° 2022.03.10.1, do tipo 
Eletrônico, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de Transporte 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Umari/CE. Abertura: 28 de março de 2022, a 
partir das 9h00min. Início de acolhimento das propostas: 14 de março de 2022, às 9h00min. 
Maiores informações e acesso ao edital nos sítios eletrônicos: licitacoes.tce.ce.gov.br e/ou 
bllcompras.com. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3578-1161. 
Umari/CE, 10 de março de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, 
a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, referente ao Projeto reforma da 
Praça Severina Pinheiro no Distrito de Pio X, na Zona Rural do Município de Umari – 
Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções 
de Licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI



Após cobrança do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
por maior transparência so-
bre as emendas de relator (co-
nhecidas pelo código RP9), o 
Congresso criou um sistema 
digital para receber as indica-
ções de gastos desta fatia bilio-
nária do orçamento. A ideia é 
acabar com as propostas feitas 
por ofícios, mas a nova regra 
preserva o cerne do funciona-
mento deste tipo de emenda, 
que é privilegiar parlamenta-
res e grupos de poder a partir 
de negociações políticas.

O novo sistema foi apre-
sentado a assessores de de-
putados e senadores nesta 
quinta-feira (10) por repre-
sentantes da Comissão Mista 
de Orçamento do Congresso 
Nacional, pasta que gere este 
novo sistema. As emendas 
de relator se converteram 
em um dos principais ins-
trumentos de negociação 
política com o Congresso na 
gestão Bolsonaro, com a ver-
ba sendo usada para irrigar 
redutos eleitorais.

A ferramenta ainda man-
tém brecha para esconder o 
nome do parlamentar que de 
fato apadrinhou a emenda. 
Isso porque o pedido pode 
ser registrado no nome de 
prefeitos, por exemplo, ainda 
que beneficie algum deputa-
do ou senador. “Não sei no 
Senado, mas na Câmara essa 
distribuição [de verba] de-
pende do tamanho das ban-

cadas. Como as bancadas 
estão sendo alteradas agora, 
a gente pode não ter isso 
previamente definido antes 
do começo de abril”, disse o 
diretor da comissão, Wagner 
Primo.

Uma assessora presente na 
reunião resumiu a ideia de 
que o novo sistema melhora 
a transparência ao centrali-
zar os pedidos de gasto na 
plataforma digital, mas man-
tém a negociação política 
pela verba. “Isso tem de ficar 
bem claro. Isso aqui é só uma 
transparência para a gente 
entregar para Rosa Weber 
[ministra do STF que relatou 
a ação sobre as emendas RP9]. 
Mas a negociação vai conti-

nuar do mesmo jeito”, disse 
ela, que não foi identificada 
na transmissão da reunião 
pelo canal da Câmara no You-
Tube. “Quem é parlamentar 
da oposição sabe que a cota é 
essa. Quem é da situação sabe 
que a cota é outra”, afirmou ela 
ainda. Não ficou claro se os 
presentes sabiam da transmis-
são da reunião. “Todo mundo 
é da casa, não tem nada gra-
vado”, chegou a dizer Primo, 
antes de começar uma fala.

Funcionamento
Há R$ 16,5 bilhões re-

servados para este tipo de 
emenda no Orçamento de 
2022, sendo que a maior fa-
tia (R$ 8,25 bilhões) será di-

recionada ao Ministério da 
Saúde. Não há cota definida 
para cada parlamentar neste 
tipo de emenda, como ocor-
re com as individuais.

De forma geral, qualquer 
parlamentar, além de ou-
tros agentes políticos, como 
prefeitos, governadores e 
associações, podem fazer 
indicações de gastos com a 
verba das emendas RP9, mas 
a definição de quais propos-
tas serão aceitas passa por 
negociação política. Essas 
propostas eram feitas por 
ofícios e agora serão enca-
minhadas a este sistema di-
gital. Depois de selecionar 
os pedidos de emendas, o 
relator do orçamento envia 
as indicações para os minis-
térios executarem a verba.

Suspensão
Em novembro de 2021 a 

ministra Rosa Weber, do STF, 
chegou a suspender a execução 
das emendas RP9. Ela argu-
mentou que a verba cria “um 
grupo privilegiado de parla-
mentares que poderá destinar 
volume maior de recursos a 
suas bases eleitorais”. Cerca 
de um mês depois, a ministra 
liberou o pagamento destas 
emendas. Também mandou 
o Congresso dar “ampla pu-
blicidade, em plataforma cen-
tralizada de acesso públicos”, 
a todos os documentos rela-
cionados à distribuição dessas 
verbas em 2020 e 2021.
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Filiações. O PL fará nos próximos finais de semana mutirões de filiações em Brasília com parti-
cipação de Jair Bolsonaro, ele próprio um recém-filiado. As cerimônias acontecerão nos próxi-
mos sábados, até o fechamento da janela partidária, e o partido espera receber 25 deputados.NACIONAL

Continuem se prevenindo e não deixem de se 
vacinar

Ibaneis Rocha, governador do DF, após revogar a obrigato-
riedade no uso de máscaras

A área de TI (tecnologia da infor-
mação) da Procuradoria Geral da 
República conseguiu bloquear um 
ataque de hacker derrubando seu 

próprio sistema, por razões de segurança. O 
criminoso instalou remotamente “robôs” em 
servidores de países distantes, para de lá si-
mular grande volume de acessos e, assim, 
identificar vulnerabilidades com o objetivo 
de invadir o sistema. A tentativa ocorreu na 
manhã de quarta (9), mas, no mesmo dia, à 
tarde, o sistema voltou a funcionar.

Tentativa inédita
Nunca houve tentativa assim contra o sis-

tema da PGR, cujos cuidados com segurança 
são intensos e diferentes dos demais órgãos 
públicos.

Orquestrado?
A PGR avalia se o ataque foi ação isolada 

ou orquestrada. Afinal, como disse uma fonte 
interna, “há hackers de Estado e os ‘indepen-
dentes’”...

O ‘tesouro’ da PGR
O caso provocou grande preocupação por-

que na PGR há informações sensíveis, inclusive 
processos que tramitam em segredo de Justiça. 

Outro lado do mundo
Desta vez, o ataque se deu por meio de um 

fluxo incomum de acessos provenientes de 
servidores da Rússia e da China

Justiça, eis a questão
Na avaliação do diretor de Operações e 

Pesquisa do Orbis, Marcio Pereira, os brasi-
leiros temem erros judiciais nas sentenças à 
morte.

Maioria do país
Entre evangélicos (65,6%) e espíritas 

(73,1%) a oposição à pena de morte é recorde, 
entre as religiões.

Pesquisa nacional
O instituto de pesquisa Orbis realizou 

2.154 entrevistas por telefone entre os dias 3 
e 4 de março deste ano, em todas as regiões 
do País.

Rebeldes sem causa
Ibaneis Rocha foi o primeiro governador 

a adotar medidas contra a covid-19. Quan-
do fechou de universidades e escolas, a UnB 

PGR foi alvo de ataque criminoso de hacker

O PODER SEM PUDOR

No livro que preparava sobre o avô, a de-
putada estadual Juliana Brizola (PDT-RS), 
lembrava a professora aposentada e ex-líder 
sindical, de 90 anos, que a procurou em seu 
gabinete para contar que reprovou Leonel 
Brizola por meio ponto. Relatou também 

que reencontraria o ex-governador gaúcho 
décadas depois, numa negociação salarial: 
“Guria, como eu podia imaginar que o alu-
no que reprovei por meio ponto viria a se 
tornar governador?”, perguntou a professora 
à neta escritora.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O governador reprovado

Maioria dos brasileiros é
contra a pena de morte
Pesquisa Orbis/Diário do Po-
der sobre questões sociais no 
Brasil revela que a maior parte 
da população (61%), é contrária 
à pena de morte. Apenas dois 
grupos do levantamento apre-
sentam maioria favorável à pena 
capital: os adeptos de religiões 
de matriz africana e a faixa 
etária de 18 a 25 anos. Em todos 
os outros recortes da pesquisa, 
entre 50% e 73% dos entrevista-
dos são contra o Estado execu-
tando criminosos. 

“resistiu”. Ontem, a UnB “resistiu” de novo 
ao fim da obrigatoriedade do uso de más-
caras. 

Da boca para fora
Gilberto Kassab elogiou o senador roda-

-presa Rodrigo Pacheco, que, empacado em 
0,8%, nas pesquisas, desistiu de disputar o 
Planalto. Mas o PSD é só alegria com a de-
cisão: o partido está liberado para conversar 
com pretendentes à vaga, como o governador 
gaúcho Eduardo Leite.

Estímulo à violência
A Meta, dona do Facebook e Instagram, vai 

permitir que usuários de alguns países con-
clamem por violência contra russos e solda-
dos “no contexto da invasão da Ucrânia”. É a 
violência politicamente correta...

400 milhões!
Na próxima semana, o Brasil vai atingir as 

400 milhões de doses aplicadas. Hoje já são 
397,8 milhões, média de mais de 500 mil va-
cinas aplicadas por dia, nos últimos sete dias, 
segundo o vacinabrasil.org.

Jogando pra dentro
Ex-conselheiro da OAB e presidente do Se-

nado, Rodrigo Pacheco aprovou seu projeto 
corporativista retirando da lei multa para ad-
vogados que abandonem processos. Clientes 
abandonados que se danem.

Só pensam naquilo
Pré-candidatos mal conseguem escon-

der a animação com a chegada do dia 15 de 
maio, quando podem começar a arrecadar 
dinheiro para suas campanhas, através do fi-
nanciamento coletivo.

Apagão de FHC
O apagão elétrico do governo FHC com-

pleta 23 anos nesta sexta (11). Mais de 70% de 
todo o Brasil e o Uruguai ficaram sem ener-
gia por quase sete horas. Os tucanos tentaram 
culpar um "raio", na maior cara de pau.

Grau do apoio
O projeto do governo dos EUA de “auxílio 

humanitário e militar” à Ucrânia chegou ao 
Congresso com US$7 bilhões previstos. Du-
rante o processo de aprovação, o valor quase 
dobrou para US$13,6 bilhões.

Pensando bem...
...o preço do combustível só não reage a 

boas notícias.

FOTO PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

Os congressistas são responsáveis por destinar parcelas 
bilionárias do Orçamento todo ano

Leite diz que decisão 
sobre candidatura à 
Presidência vem logo

O governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo 
Leite, disse nesta quinta 
(10) que segue debatendo a 
possibilidade de se candi-
datar à Presidência, e que a 
decisão sobre isso virá nas 
próximas semanas. “Temos 
de contribuir para criar uma 
alternativa ao país. Muitas 
pessoas pensam que eu 
poderia contribuir sendo 
candidato nesta eleição. Es-
tou discutindo a possibilida-
de de candidatura, mas isso 
não deve ser uma decisão 
pessoal. Uma candidatura 
presidencial precisa ter mais 
condições para ser apoiada”, 
afirmou ele em um even-
to do think tank Atlantic 
Council, em Washington, 
nos Estados Unidos, após 
ser perguntado sobre seu 
futuro político.

“Estaremos discutindo 
isso nas próximas semanas 
também porque a lei eleito-
ral no Brasil demanda que 
eu renuncie ao mandato de 
governador até o fim de mar-
ço [caso queira concorrer]. 
Então, estamos com pressa”, 
prosseguiu. Leite disse que 
pode levar também mem-
bros do PSDB na candidatu-
ra. “Ao disputar as primárias, 
criamos um grupo e eu 
tenho discutido com eles 
quais serão nossos próximos 
passos. Vamos fazer isso 
juntos? Quem virá junto 
se tomarmos esse próximo 
passo? Então isso será uma 

prioridade para mim quando 
voltar ao Brasil. E isso [o de-
bate] está acontecendo agora, 
pelo WhatsApp”, afirmou, 
apontando para o celular.

O governador gaúcho 
disputou as primárias 
presidenciais do PSDB, mas 
perdeu a indicação para 
João Doria, governador 
de São Paulo. Na conversa 
desta quarta, ele atribuiu a 
derrota ao fato do estado de 
São Paulo ter maior popu-
lação do que o RS, e assim, 
gerar mais visibilidade a 
Doria. “Algumas pesquisas 
têm mostrado que eu tenho 
uma posição melhor [na 
corrida eleitoral] do que ele 
[Doria]. Eu respeito ele e a 
decisão do partido, mas o 
que está sendo mostrado é 
que nós podemos ter uma 
condição melhor para dis-
cutir uma alternativa com 
as pessoas”, afirmou.

Em fevereiro, Leite 
recebeu um convite para se 
filiar ao PSD. Na quarta (9), 
Rodrigo Pacheco, presi-
dente do Senado, desistiu 
da candidatura ao Planalto. 
Com isso, há mais espaço 
para que o governador do 
RS se candidate pelo PSD, 
caso mude de legenda.

Na conversa com o Atlan-
tic Council, Eduardo Leite 
fez uma defesa enfática da 
necessidade de uma terceira 
via nas eleições no Brasil e 
de reformas no Estado para 
reduzir impostos. 

Autores de emendas seguem 
secretos em novo sistema
Mudanças feitas pelo Congresso no modelo das emendas tenta ampliar a 
transparência dos repasses, mas os beneficiados continuam em segredo

A JACAUNA GERACÃO DE ENERGIA 35 LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº  
37.467.086/0001-77, torna público que requereu à SECRETARIA DE  INFRAES-
TRUTURA E MEIO AMBIENTE a Licença Ambiental Simplificada – LAS para Ge-
ração de Energia no Sitio Soledade, s/n, Zona Rural, Solonópole – CE,  CEP: 
63.620-000. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Nor-
mas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria municipal.

COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICOOP

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE 

SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA,- SERVICOOP, 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 29/MARÇO/2022, no endereço Rua Pedro Borges, nº 33, Loja 21, Centro, em Fortaleza/CE, CEP 60.055-

120, às 8 hs 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 10:00 hs 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) renúncia Diretor Presidente; h) Eleição de 

novo Diretor Presidente; i) outros assuntos de interesse da cooperativa.Fortaleza – Ceará;, 11 de março de 2022. 

JAILTON AMARO DA SILVA - PRESIDENTE

A TRES AMORES GERACÃO DE ENERGIA 36 LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº  
37.455.338/0001-48, torna público que requereu à SECRETARIA DE INFRAES-
TRUTURA E MEIO AMBIENTE, a Licença Ambiental Simplificada – LAS para Ge-
ração de Energia no Sitio Soledade, s/nº, Zona Rural, Solonópole – CE,  CEP: 
63.620-000. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Nor-
mas e Instruções de  Licenciamento da referida secretaria municipal.

A POUTRINHA GERACÃO DE ENERGIA 37 LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº  
37.454.561/0001-70, torna público que requereu à SECRETARIA DE  INFRAES-
TRUTURA E MEIO AMBIENTE a Licença Ambiental Simplificada – LAS para Ge-
ração de Energia no Sitio Soledade, s/n, Zona Rural, Solonópole – CE,  CEP: 
63.620-000. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Nor-
mas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria municipal.

A EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA. inscrita no CNPJ sob o nº 12.194.903/0006-
44, torna público que requereu à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM-
BIENTE a Licença Ambiental Simplificada – LAS para Geração de Energia no  Sitio 
Soledade, s/n, Zona Rural, Solonópole – CE, CEP: 63.620-000. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da referida secretaria municipal.

PADRE CÍCERO SERVIÇOS EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA 
CNPJ: 08.777.729/0001-80

Torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário 
e Recursos Hídricos a Licença de Operação (LO) para fabricação de outras máquinas 
e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios, lo-
calizada no endereço Rod BR 116, Km 35, no Município de Aquiraz, Estado do Ceará, 
conforme resolução Conama 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências  
das normas necessárias para o licenciamento  ambiental na SEAMP.



Esta é a segunda vez em menos de um ano que os alunos pedem respostas sobre problemas na Uece
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Social. O prefeito José Sarto assinou e enviou à Câmara Municipal o projeto de lei que atualiza o Plano Municipal pela Primeira In-
fância de Fortaleza (PMPIF), solicitando que a proposição seja discutida e votada em regime de urgência pelo Legislativo. A política 
pública busca garantir os direitos das crianças de zero a seis anos do município a serem alcançadas no período de 2022 a 2032.CIDADES

Segundo o deputado Sérgio Aguiar (PDT), um dos 
mais influentes parlamentares estaduais do Ceará, os 
municípios brasileiros vão ficar mais pobres com a perda 
de 5 bilhões de reais somente este ano. Unilateralmente, 
e sem consultar estados e municípios, o governo federal 
reduziu 25 por cento do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados. A redução do IPI prejudica, principalmente, 
os municípios sem que haja garantia de que os produtos 
baixem de preço.  Defensor de uma reforma tributária 
plural e dialogada com os entes federativos, o deputado 
estadual Sérgio Aguiar (Foto) condena a decisão isolada 
e autoritária do Governo Federal.

Redução do IPI prejudica

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

Ceart em Juazeiro
A vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, em compa-

nhia da titular da Secretaria da Proteção Social, Justiça, 
Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França 
inaugurou na última segunda-feira em Juazeiro do Norte 
uma loja da CeArt, no espaço do Complexo Multifun-
cional. Além da comercialização de várias tipologias do 
artesanato local e regional, conforme Izolda Cela "A estru-
tura vai prestar serviços ao produtor, como por exemplo, a 
renovação de identidade artesanal e também a certificação 
de produtos artesanais para venda no local.

Trairi
De acordo com informações do nosso colaborador 

Ulisses Lima, um segundo andarilho do sertão (o primei-
ro é Wolker Gomes), as praias de Trairi vêm recebendo 
muitos visitantes, principalmente, nos fins-de-semana e 
feriados. Além da cidade limpa, as estradas estão renova-
das e melhoradas e há bom acolhimento nos hotéis, e em 
pousadas.

Construções
A propósito de Trairi, a administração municipal tem 

contado com apoio do Governo Estadual e inúmeros me-
lhoramentos surgiram nos últimos anos. Neste momento, 
segundo nossa fonte, a Praia de Cana Brava virou mais um 
ponto de construções na área pública e privada. Viva.

Tudo ainda sonho
Radialistas e jornalistas com atuação na imprensa da 

Zona Norte, bem como vários segmentos das redes sociais 
estão lamentando a demora para conclusão da Faculdade 
de Educação iniciada em Itapipoca. Quase tudo ainda está 
como há quatro anos. Há informações que no local ainda 
tudo está às escuras, sem bebedouros e sem ventiladores. 
Espera-se manifestação do governo estadual a respeito.

Eleições 2022
Conforme setores da imprensa tem noticiado e até 

anteciparam as reuniões e encontros políticos começaram. 
Até dia primeiro de abril aguardam-se, inclusive, muitas 
filiações de políticos com mandatos a outros partidos e a 
pré-campanha bem intensa.

Dois encontros
Nesta sexta-feira, 11/03, o PDT fará encontro político 

em Pacajus e no sábado, em Paracuru. Vem muita novida-
de por aí! Fiquem atentos.

  
Contato para adoção de 
animais castrados
Período: até o dia 
18/03 (sexta-feira)
Contatos: (85) 3272-3356 e 
(85) 3472-3005 - Coordena-
doria Especial de Proteção e 
Bem-Estar Animal (Coepa)
Atendimento: das 8h às 
12h e das 13h às 17h

FOTO  ASCOM PREFEITURA DE FORTALEZA

VetMóvel realiza mutirão para 
castrar gatos na Sargento Hermínio

Uma das unidades do 
VetMóvel, equipamento 
da Prefeitura de Fortaleza, 
está realizando um muti-
rão para castração de gatos 
do Polo de Lazer da aveni-
da Sargento Hermínio. A 
ação, iniciada nessa quin-
ta-feira (10), tem como 
foco gatos capturados pela 
equipe do VetMóvel com o 
apoio de protetores de ani-
mais. Os felinos, entre ma-
chos e fêmeas, estão sendo 
castrados e direcionados a 
um lar temporário, onde 
ficam disponíveis para 
adoção.

Geridos pela Coordena-
doria Especial de Proteção 
e Bem-Estar Animal (Co-
epa), os VetMóveis ofe-
recem serviços gratuitos 
para cães e gatos da capi-
tal. A Coepa gerencia duas 
unidades itinerantes e uma 
fixa, localizada ao lado da 
Clínica Veterinária Jacó. 
Titular da coordenadoria, 
Marcel Girão acredita que 
a iniciativa é fundamen-
tal, pois atua no “controle 
populacional dos animais 
abandonados que vivem 
nas ruas e não somente da-
queles tutorados”.

Segundo a equipe do 

VetMóvel, a castração é um 
procedimento cirúrgico 
“simples”, realizado para 
“impedir a reprodução de-
senfreada” de cães e gatos. 
Em seis anos, estima-se 
que uma cadela e seus des-
cendentes possam gerar 64 
mil filhotes. Entre janeiro 
e fevereiro deste ano, fo-
ram realizados 3.489 pro-
cedimentos pelas unidades 
do VetMóvel. Ao longo de 
2021, foram mais de 53 mil 
serviços e atividades em 
benefício dos animais.

De acordo com a gestão 
municipal, além da castra-
ção, o equipamento ofer-
ta consultas veterinárias, 
diariamente, a partir das 
8 horas, disponibilizando 
20 fichas para atendimento 
clínico pela manhã e outras 
20, às 12 horas, para atendi-
mento à tarde. Já os interes-
sados em adotar os animais 
castrados na ação, devem 
entrar em contato com a 
Coepa, por meio dos tele-
fones (85) 3272-3356 e (85) 
3472-3005. Para adoção, é 

necessário portar Registro 
Geral (RG), CPF e com-
provante de residência.

Após cerca de oito meses, 
alunos do curso de Medici-
na da Universidade Estadu-
al do Ceará (Uece) voltam 
a demonstrar insatisfação 
com questões como o estado 
de conservação do laborató-
rio de anatomia da univer-
sidade e a falta de profes-
sores no curso. Segundo os 
estudantes, o equipamento 
encontra-se “com formol 
vencido desde 2019, fungos 
e peças anatômicas em de-
composição”, situação que 
ocasionou o fechamento do 
laboratório. Além disso, em 
julho do ano passado, os dis-
centes criaram uma petição, 
com mais de 2300 assinatu-
ras, solicitando a realização 
de um concurso público 
para professores. No entan-
to, das 365 vagas disponíveis 
no concurso, apenas uma foi 
destinada ao curso de medi-
cina com sede em Fortaleza.

Um dos que vivenciam 
esses problemas na univer-
sidade é Evando da Costa. 
De acordo com o graduan-
do em Medicina pela Uece, 
o curso precisa de, aproxi-
madamente, “30 professores 
para suprir a demanda das 
cadeiras”, sendo “inviável” 
ministrar aulas de algumas 
disciplinas com a vinda de 
apenas um docente. Além 
disso, ele teme que a tur-
ma saia prejudicada com 
a situação do laboratório. 
“A orientação que recebe-
mos da universidade é que 
as aulas serão ministradas 
no mesmo laboratório que 
está fechado, sendo que não 
houve qualquer reforma 
ou melhoria nas condições 
desse ambiente de ensino de 
aulas práticas”, pontua.

Os alunos também recla-
mam que é comum alunos 
aprovados, tanto na Uece 

quanto na Universidade 
Federal do Ceará (UFC), 
escolherem cursar medici-
na na segunda e, quando isso 
acontece, “a vaga não é repos-
ta” com a lista de espera. “Um 
exemplo desse problema é a 
Turma 2025.1 da Medicina 
Uece, a qual possui apenas 
32 alunos, uma vez que 8 
alunos saíram após a ma-
trícula e aquelas vagas fica-
ram ociosas. Com as turmas 
completas nós temos mais 
médicos formados por con-
sequência, o que é melhor 
para a sociedade que terá 
seu imposto devidamente in-
vestido na educação e na saú-
de”, ponderou.

Resposta
Por meio de nota, a Uece 

informou que as vagas do 
concurso foram distribu-
ídas a partir do resulta-
do do “Censo de Carência 
Docente”, realizado com 
a “participação ativa” das 

coordenações de cursos e 
centros. “Foram realizados 
diversos encontros e diá-
logos para serem identifi-
cadas as maiores carências 
de professores na institui-
ção. Antes da validação final 
dos dados, houve diversos 
momentos de reuniões pro-
movidas pela Pró-Reitoria 
de Graduação da Uece para 
esclarecer dúvidas e orientar 
coordenadores, a fim de evi-
tar possíveis erros na conta-
bilização das carências. Com 
a conclusão do censo, o do-
cumento foi ainda debatido 
e aprovado pelos membros 
dos conselhos superiores da 
Uece, onde docentes e dis-
centes possuem assentos”, 
disse a universidade.

Com relação aos problemas 
com o laboratório de anato-
mia, a universidade assegura 
que as medidas necessárias já 
estão sendo tomadas. “A Fu-
nece encontra-se aguardan-
do a entrega do formol, por 

parte da Empresa PROC9,  
que, conforme contrato, tem 
o prazo de 15 dias para reali-
zar a entrega da mercadoria, a 
contar da data da emissão da 
nota de empenho, que foi re-
alizada na data de 9 de março 
de 2022”, aponta. 

A nota declara, ainda, 
que não houve chamada de 
novos alunos por não haver 
vagas remanescentes. “Após 
o lançamento do Edital de 
ingressantes com a nota do 
Enem, apenas houve uma 
desistência formalmente 
solicitada. Por não haver 
mais tempo hábil para in-
cluir esta vaga na oferta do 
referido edital, a vaga será 
ofertada no edital de exame 
de seleção para mudança de 
curso, transferência faculta-
tiva interna, transferência 
facultativa externa e ingres-
so como graduado, seguin-
do, assim, os trâmites da 
instituição”, finaliza.

Yasmin Rodrigues

FOTO  GOVERNO DO CEARÁ

UECE
Universitários relatam problemas 
estruturais e falta de professores

Segundo alunos do curso de medicina, laboratório de anatomia apresenta formol vencido, além 
de peças em decomposição. Universidade afirma que providências já estão sendo tomadas



A Otan (aliança militar 
ocidental) iniciou nesta quin-
ta (10) um grande exercício 
militar, com 30 mil soldados 
e o envolvimento de dois gru-
pos de porta-aviões, na No-
ruega, país vizinho do norte 
da Rússia. Ele começa sua fase 
mais ativa na segunda (14) e 
vai durar um mês.

A manobra bienal Resposta 
Fria, que ocorre desde 2006, já 
estava previs-
ta. Mas seu ta-
manho, inédi-
to, parece ter 
sido feito para 
acompanhar a 
escalada mi-
litar de Vla-
dimir Putin 
em torno da 
Ucrânia, que 
explodiu na 
guerra inicia-
da pela Rússia 
no vizinho em 
24 de feverei-
ro.

Até aqui, o 
maior Repos-
ta Fria havia 
ocorrido em 
2020, com 16 
mil militares. 
Neste ano, 
chama a atenção também a 
presença de soldados da Fin-
lândia e da Suécia, países nór-
dicos que não são membros 
da aliança ocidental e que, à 
luz da crise no Leste Europeu, 
estão considerando a adesão.

A concentração de tro-
pas foi informada à Frota do 
Norte da Rússia, que opera 
na mesma região ártica da 

Noruega, em janeiro. Moscou 
decidiu não enviar uma mis-
são de observação, como seria 
praxe segundo a convenção 
que obriga esse tipo de con-
trole em manobras com mais 
de 13 mil integrantes da qual 
é signatária.

Animosidade
Isso é problemático, por 

toda a animosidade que exis-
te hoje entre 
russos e oci-
dentais acerca 
do tema Ucrâ-
nia. A Polô-
nia, membro 
da Otan, vem 
tentando in-
troduzir seus 
caças MiG-29 
no conflito, 
algo barrado 
pelos Estados 
Unidos por-
que seria lido 
como uma 
declaração de 
guerra a Mos-
cou. Nuclear, 
diga-se.

Quando há 
observadores 
de outros paí-
ses, é reduzida 

a margem para que movimen-
tações sejam vistas como inti-
midatórias ou mesmo ofen-
sivas. Com efeito, não havia 
ocidentais acompanhando as 
diversas manobras que ao fim 
ajudaram a montar a ofensiva 
de Putin na Ucrânia ao longo 
de quatro meses.

Ou seja, sempre há um ris-
co aumentado de incidentes. 

Na semana passada, caças 
russos invadiram o espaço 
aéreo sueco por alguns ins-
tantes, levando a um aler-
ta no país. Vladimir Putin, 
afinal, está com suas forças 
nucleares em alerta desde o 
começo da guerra, ameaçan-
do ocidentais sobre eventual 
intromissão no conflito.

Chama a atenção, além do 
componente aéreo do exer-
cício, a presença de dois gru-
pos de porta-aviões. Um é 
americano, com o gigante de 
propulsão nuclear USS Harry 
Truman à frente.

Expressão
Já os britânicos, em sua 

busca de renovada expressão 
global sob o governo atribu-
lado do premiê Boris John-
son, mandarão o HMS Prince 
of Wales, belonave-irmã do 
HMS Queen Elizabeth, que 
fez sua turnê de estreia do 
mar do Norte ao mar do Sul 
da China no ano passado. 
A manobra Resposta Fria é 
grande, mas não a maior do 
pós-Guerra Fria até aqui. O tí-
tulo fica com a Junção do Tri-
dente de 2018, que somou 50 
mil soldados em todo o con-
tinente. As grandes manobras 
anuais russas, com participa-
ção de aliados como China 
e Belarus, somaram 200 mil 
homens em 2021.

A presença dos nórdicos 
também tem um significado 
especial. Ao longo da Guer-
ra Fria, Helsinque e Esto-
colmo praticaram uma neu-
tralidade com alinhamento 
contrário aos soviéticos.

Os finlandeses lutaram a 
chamada Guerra de Inverno 
em 1940 com Moscou, um 
conflito muito comparado 
com o atual na Ucrânia. A 
neutralidade posterior é vis-
ta como modelo para os que 
defendem que Kiev se acerte 
com Moscou antes de uma 
eventual derrota militar.

Rota
Já os suecos, outro país 

na rota de qualquer invasão 
soviética da Europa, desen-
volveram uma sofisticada in-
dústria de armamentos pró-
pria em resposta à ameaça 
comunista. Chegaram a ter 
a quarta maior Força Aérea 
do mundo, e os resultados 
tecnológicos são colhidos até 
hoje: o Brasil comprou e vai 
operar caças Gripen feitos no 
pequeno país.

Após a Guerra Fria, os or-
çamentos militares mingua-
ram, mas a renovada asser-
tividade da Rússia de Putin 
mudou o jogo, com os suecos 
principalmente voltando a 
investimentos na área. Ago-
ra, pela primeira vez na his-
tória, pesquisas indicam que 
a maioria da população dos 
países é a favor da integração 
à Otan.

Enquanto isso, forças da 
aliança têm se realocado 
para o Leste Europeu. Cerca 
de 20 mil soldados já estão 
em países como a Romênia, 
que está fazendo exercícios 
conjuntos com americanos, 
e a Eslováquia aprovou nesta 
quinta o envio de mais 2.000 
militares para seu país.

7

INTERNACIONAL
Ataque. O Ministério da Defesa da Rússia negou que suas tropas tenham bombardeado, no dia 
anterior, uma maternidade e um hospital infantil na cidade de Mariupol, na Ucrânia. Segundo a 
pasta, imagens de pessoas feridas fazem parte de uma “provocação encenada” pela Ucrânia.

Chama a 
atenção, além do 

componente aéreo 
do exercício, a 

presença de dois 
grupos de porta-

aviões. Um
é americano,

com o gigante
de propulsão 

nuclear USS Harry
Truman à frente

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

O avião da FAB (Força 
Aérea Brasileira), que resga-
tou brasileiros, estrangeiros 
e animais de estimação da 
guerra na Ucrânia, aterris-
sou em Brasília por volta 
do meio-dia desta quinta-
-feira (10). De acordo com 
o Itamaraty, estão no voo 43 
brasileiros, sendo 12 meno-
res de idade; 19 ucranianos 
com familiares brasileiros, 
sendo três crianças; cinco 
argentinos, sendo uma 
criança; e um colombiano. 
No total, são 68 adultos e 16 
menores de idade. Há ainda 
por volta de dez animais de 
estimação, cães e gatos –os 
números não são precisos.

Ao chegar ao país, brasi-
leiros e estrangeiros foram 
encaminhados para imi-
gração, onde farão teste de 
Covid-19. O Ministério da 
Saúde disponibilizou ainda 
vacinas, caso optem por se 
imunizar. A ativista da causa 
animal Luísa Mell também 
esteve na Base Aérea, em 
Brasília. Nas redes sociais, 
ela foi uma das pessoas a 
fazer pressão para que fosse 
permitido o embarque dos 
pets no avião da FAB –o que 
foi acatado pelo governo.

Depois de deixar Varsó-
via, na Polônia, país vizinho 
da Ucrânia, a aeronave, 
um KC-390 Millennium, 
aterrissou inicialmente 
na base aérea da FAB em 

Recife, onde os passageiros 
foram recepcionados com 
comida e música. A Opera-
ção Repatriação tem como 
objetivo resgatar brasileiros 
e estrangeiros da guerra na 
Ucrânia, invadida pela Rús-
sia em dia 24 de fevereiro.

O voo deixou Brasília no 
último domingo (6), levan-
do doações para a Ucrânia: 
9 toneladas de alimentos 
de alto teor nutritivo; 50 
purificadores de água; 
meia tonelada de insumos 
essenciais e itens médicos. 
O presidente Jair Bolsonaro 
publicou na quarta-feira 
(9) um vídeo em que falava 
por videochamada com o 
chanceler Carlos França e 
tripulantes do voo da FAB.

O chefe do Executivo, 
que tem evitado criticar 
diretamente a Rússia, 
comentou a guerra com os 
passageiros, pelo telefone: 
“A gente lamenta o ocorrido, 
torce pela paz. Tenho meus 
limites e isso está acontecen-
do aí, atrapalha o mundo 
todo.” Como a reportagem 
mostrou, declarações sim-
páticas a Vladimir Putin por 
parte de Bolsonaro e pressões 
do agronegócio têm sido 
determinantes para que o 
Itamaraty inclua em suas ma-
nifestações oficiais na ONU 
sobre o conflito na Ucrânia 
acenos à Rússia, segundo 
interlocutores do governo.

Avião da FAB 
desembarca com 
brasileiros e estrangeiros

Tensão: Otan faz exercício 
com 30 mil militares
A Otan iniciou um grande exercício militar com envolvimento de dois 
grupos de porta-aviões, na Noruega, país vizinho do norte da Rússia

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA FERREIRA - CPF: 040.042.513-03
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para Construção uma Residência Unifamiliar, Rua Padre Cicero, S/N, Lot Club 
Ville, Terreno 02, Lt-44, Tamatanduba, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
do manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Adiamento de Licitação 
22.23.06/TP - Tomada de Preços n° 22.23.06/TP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca 
comunica aos interessados que, a Licitação na Modalidade Tomada de Preços, n° 22.23.06/TP, cujo 
objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de uma Praça (Praça da PEC) no 
Bairro Flores na sede Urbana no Município de Itapipoca/CE, marcada para o dia 10 de março 
de 2022, às 10h00min, FICA ADIADA, com nova data de abertura para o dia 29 de março de 
2022, às 15h00min, em razão de divergência entre a Planilha de Composições própria e a Planilha 
Orçamentária, constatada pela equipe de Engenharia do Município. Itapipoca/CE, 09 de março de 
2022. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Tomada de 
Preços n° 22.23.09/TP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados 
que, no dia 28 de março de 2022, às 15h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada 
de Preços, n° 22.23.09/TP, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de 
Requalificação da Praça Matriz (Perilo Teixeira) localizada na Sede Urbana do Município de 
Itapipoca/CE. O Edital completo poderá ser consultado pelo sítio  https://licitacoes.tce.ce.gov.
br. Itapipoca/CE, 10 de março de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas 
da Secretaria de Infraestrutura.

Estado do Ceará – Prefeitura de São João do Jaguaribe - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 10.03.01/2022. Tipo: Menor Preço por Lote – A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se encontra à 
disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.03.01/2022, cujo objeto 
é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, 
sendo o Recebimento das Propostas até o dia 24/03/2022, às 08:00; abertura das propostas e 
inicio da sessão de disputa de preços no dia 24/03/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). 
O referido Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br e 
no portal de licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. 
São João do Jaguaribe – CE, 10 de março de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente 
da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 09.03.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 09.03.01/2022 cujo 
objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MA-
NUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA 
E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GEREN-
CIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE 
OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM 
REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO AS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas 
e habilitação: às 17h do dia 11 de março de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilita-
ção: às 08h do dia 23 de março de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das pro-
postas: das 08h01min às 08h59min do dia 23 de março de 2022 Início da sessão de disputa de 
preços: às 09h do dia 23 de março de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: 
Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no 
endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.
php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no 
tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 10 de março de 2022. 
Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE LICITAÇÃO – TO-
MADA DE PREÇOS N° 00.001/2022 - TP. O Presidente da CPL torna público para conhecimento 
dos interessados que, neste dia 28 de março de 2022 às 14 horas, na Sede da Comissão de Lici-
tações 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 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAIS EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS PARA ATENDI-
MENTO  DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO 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, 10 de março de 2022. MARCELO 
WAGNER ALVES FERREIRA – Presidente da CPL do Município de Umirim/CE

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, Por intermédio do Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que, no dia 23 de março de 2022 às 08:30 horas estará 
realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 10.004/2022-PE, Tipo menor preço por 
Item, para SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTU-
RAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTUMA COM O FORNECIMENTO DE URNAS 
MORTUÁRIAS, INCLUINDO SUPORTE, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, COROA DE 
FLORES ARTIFICIAIS E TRANSLADO DO CORPO DO LOCAL DO ÓBITO AO LOCAL A SER VELA-
DO E DEPOIS, AO CEMITÉRIO COM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO 
I DO EDITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. 
Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico www.bllcompras.com e https://licita-
coes.tce.ce.gov.br/. Umirim/CE, 10 de março de 2022. JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO. Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE – AVISO DE 
LICITAÇÃO – O Pregoeiro municipal comunica aos interessados que no próximo dia 24 de Mar-
ço de 2022, às 08h30min, estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
1103.01/2022 - SRP/PMSA , tipo menor preço, cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA 
PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (13 KG E 45 
KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.O edital completo estará à dis-
posição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 07h30min as 12h00mi-
nh, no endereço do Setor de Licitações AV. SÃO JOÃO,75, CENTRO, SANTANA DO ACARAÚ 
– CE. Santana, 11 de março de 2022. DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE ERRATA  TOMADA 
DE PREÇOS Nº 2021.01.26.02  A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ - torna público, para conhecimento dos interessados, 
a retificação do número do Processo, da TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.26.02, publicado 
no Jornal de Grande Circulação, Diário Oficial do Estado - DOE e APRECE no dia 10 de Março de 
2022. Onde se lê: 2022.01.26.02. Leia-se: 2022.03.03.01, permanecendo as demais informações 
inalteradas. Antônia Elza Almeida da Silva – Presidente da CPL. 

COOTÁXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FORTALEZA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente da COOTÁXI - Cooperativa dos Taxistas de Fortaleza LTDA., Hamilton Brito 
Jorge, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA pelo presente edital 
os senhores associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser 
realizada no dia 26 de março de 2022. No escritório da Cooperativa situada à Avenida 
Osvaldo Studart, s/n, sala 12 - Bairro de Fátima, nesta capital, às 07h00m (sete horas) 
em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; 
às 08h00m (oito horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um 
dos associados ou às 09h00m (nove horas) em terceira convocação, com a presença de 
no mínimo 10 (dez) associados, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia, a saber: 
a) Prestação de contas do exercício de 20192021 compreendendo o relatório da gestão 
e o balanço geral, o demonstrativo de sobras e perdas e o parecer do Conselho Fiscal, 
b) Eleição dos componentes da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho 
de Ética. Para efeito de quórum o número de associados aptos a votar é de 65 (sessenta 
e cinco) podendo diminuir até o dia 26 / 03 / 2023 A Diretoria. Fortaleza-Ceará. 

Fortaleza-CE, 09 de Março de 2022 
Hamilton Brito Jorge -- Presidente 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – A Prefeitura 

Municipal de Barroquinha/CE torna público que realizará a licitação na modalidade 

Tomada de Preços Nº 2022.03.08.01TP, cujo certame será regido pela Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e demais legislação 

correlata, cujo objeto é a: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA 

DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE 

BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO, CONFORME PROJETO BÁSICO. DATA 

DE REALIZAÇÃO: 29 de março de 2022. HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00hrs. 

Formulação de consultas e obtenção do edital: ENDEREÇO: Rua Lívio Veras 

Rocha, 549, Centro, Barroquinha-CE CEP: 62.410-000. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

segunda à sexta-feira, de 08h00min às 12h00min horas.Barroquinha/CE, 10 de Março 

de 2022. FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA. Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO DA 
SESSÃO DE LANCES E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO:  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 2022.02.25.01PP: OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE 
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE. TIPO DE LICITAÇÃO: 
MENOR PREÇO. A COMISSÃO DE PREGÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE NO 
DIA 16 DE MARÇO DE 2022, ÀS 14:00 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO, ESTARÁ REALIZANDO A SESSÃO DE LANCES E ABERTURA DOS ENVELOPES 
DE HABILITAÇÃO. Francisco Clovis Lins Lima. Pregoeiro Oficial.

COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ - COOPANEST-CE, CNPJ 
11.807.245/0001-41 - NIRE 23400003979. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA. (modalidade presencial). Pelo presente Edital de Convocação, o Presidente da CO-
OPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ - COOPANEST-CE, CNPJ 
11.807.245/0001-41, NIRE nº 23400003979, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21 do Es-
tatuto Social, CONVOCA os 619 (seiscentos e dezenove) cooperados em condições de votar, para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO), na modalidade presencial, a realizar-se no dia 23 
de março de 2022 (quarta-feira), no auditório da sede social da Cooperativa, localizada na Rua João 
Carvalho, nº 800, salas 804 a 811 e salas 1301 a 1303, Bairro Aldeota, em Fortaleza (CE), em primeira 
convocação às 07h com, no mínimo, 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação, às 08h 
com, no mínimo, a metade mais um dos cooperados presentes; e em terceira e última convocação, às 
09h com, no mínimo, 10 (dez) cooperados presentes, para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO 
DIA: 1. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal (3 membros efetivos e 3 membros suplentes) com 
mandato até a AGO de 2023 - (horário de votação das 09h até 19h); 2. Eleição dos Delegados da 
FEBRACAN (01 membro efetivo e 02 membros suplentes), com mandato até a AGO de 2023 - (horá-
rio de votação das 09h até 19h); 3. Deliberação sobre a Prestação de Contas da Diretoria, relativa 
ao exercício de 2021, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da 
gestão; b) balanço patrimonial; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 4. Destinação das sobras 
apuradas ou das perdas apuradas no exercício encerrado, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas 
para os fundos obrigatórios; 5. Fixação do pró-labore ou verba de representação para os membros da 
Diretoria, do valor das cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal pelo comparecimento 
às respectivas reuniões e, da mesma forma, para os membros integrantes das comissões da coopera-
tiva. 6. Aprovação ou rejeição da transferência do saldo do “Fundo para Contingências Administrativas” 
para o “Fundo para Contingências de Obrigações Tributárias e Societárias” e, se aprovada, sua conse-
quente liquidação; 7. Aprovação ou rejeição da transferência do saldo da conta-contábil “21601.0019 
- Cooperados Diversos” para o “Fundo para Contingências de Obrigações Tributárias e Societárias” 
e, se aprovada, a consequente redução do passivo circulante da cooperativa. Observações: a) As 
inscrições das chapas concorrentes ao Conselho Fiscal e dos candidatos individuais concorrentes ao 
cargo de Delegado da FEBRACAN serão realizadas na sede da cooperativa e deverão ser feitas pes-
soalmente até 5 (cinco) dias antes da realização desta AGO, no horário de 8h às 12h e de 13h às 
17h30 dos dias úteis, mediante preenchimento de ficha de inscrição; b) As votações dos itens “1” e 
“2” da ORDEM DO DIA serão realizadas simultaneamente no período das 09h até às 19h da data da 
AGO; os demais itens somente serão apreciados, discutidos e votados a partir das 19h; c) Conforme 
determina o art. 30 do Estatuto Social da Cooperativa e o art. 44 da Lei 5.764/71, a presente Assembleia 
Geral se restringirá, exclusivamente, à ORDEM DO DIA supracitada, em atenção aos princípios legais 
e doutrinários da vinculação do ato convocatório e da inalterabilidade do edital de convocação; d) As 
deliberações tomadas pela maioria dos presentes à Assembleia Geral na forma do Estatuto Social da 
Cooperativa vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes. Fortaleza (CE), 
11 de março de 2022.  DR. EDUARDO VIDAL VASCONCELOS -  Presidente da COOPANEST-CE.

UNIMED EQUATORIAL – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO EQUATORIAL

CNPJ/MF nº 02.989.928/0001-76 - NIRE nº 23400012188  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - (1ª, 2ª e 3ª Convocação)

O Presidente da Unimed Equatorial – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico da 

Região Equatorial, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todas as Associadas, atualmente em número de 06 

(seis), a se fazerem presentes à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 24 DE MARÇO DE 2022, 

às17:00 horas, em primeira convocação, às 18:00 horas, em segunda convocação e às 19:00 horas, em terceira e última 

convocação, de modo exclusivamente digital, nos termos da Lei nº 14.309, de 8 de março de 2022 e da Instrução Normativa 

DREI nº 81/2020 (“IN DREI nº 81/2020”), por meio da plataforma digital Zoom, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 

DIA:1) Rerratificação da AGO 2021 para convalidação da Prestação de Contas, Relatório de Gestão, Balanço Geral, Parecer 

da Auditoria Externa Independente e Parecer do Conselho Fiscal, bem como a destinação das sobras apuradas, referentes ao 

exercício social encerrado em 31/12/2020, além da Eleição dos membros do Conselho Fiscal período 2021-2022, aprovação 

do plano de trabalho 2021 e fixação do pro-labore dos membros do Conselho Federativo e Conselho Fiscal para o ano de 2021. 

2) Prestação de Contas da Administração, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Geral com as devidas 

Demonstrações Financeiras e de Resultados, o Demonstrativo das Sobras apuradas, o Parecer da Auditoria Externa 

Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021;3)Destinação das 

Sobras apuradas no exercício social encerrado em 31/12/2021; 4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o período 

2022-2023;5)Aprovação do Plano de Trabalho para o ano de 2022;6)Fixação do pró-labore dos membros titulares do Conselho 

Federativo e cédula de presença para os membros do Conselho Fiscal;7)Assuntos de interesse social não deliberativos. 

NOTAS:a) Quórum de Instalação: O quórum de instalação é de: (i) 2/3 (dois terços) do número de federadas em condição de 

votar, em primeira convocação; (ii) metade e mais umado número de federadas, em segunda convocação; e (iii) mínimo de um 

terço do número de federadas, em terceira convocação;b) Quórum de Deliberação: As deliberações da Assembleia Geral 

Ordinária, ressalvadas as hipóteses dos artigos 30 e 31, do Estatuto Social, serão tomadas por maioria simples dos votos dos 

delegados das federadas presentes no momento da votação e que não estejam impedidos de votarpara tomarem válidas as 

deliberações de que trate este artigo;c) Documentos à disposição das Federadas: Em Atendimento ao Estatuto Social, os 

documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na AGO serão divulgados por meio eletrônico para suas federadas, 

no dia 17 de março de 2022, através do e-mail. PARTICIPAÇÃO DIGITAL: a) As federadas que desejarem participar da AGO 

deverão indicar seus Delegados, por meio de envio de e-mail ao federacaoequatorial@gmail.com e preencher a ficha de 

credencial que será encaminhada. O link de acesso será disponibilizado em até 48 horas antes da realização da AGO, 

conforme link a seguir:  -

ID da reunião: 832 8585 4541 - Senha de acesso: 730458,  b) A plataforma digital Zoom deverá ser previamente acessada 

pelos Delegados das federadas com a finalidade de realização de testes e reconhecimento das funcionalidades da ferramenta, 

objetivando otimizar sua utilização no dia da AGO; c) A Unimed Equatorial – Federação Interfederativa das Sociedades 

Cooperativas de Trabalho Médico da Região Equatorial, não se responsabiliza por problemas de conexão que os Delegados 

das federadas venham a enfrentar, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle, incluindo, 

mas não se limitando, a instabilidade na conexão com a internet, incompatibilidade com a plataforma digital, com os 

equipamentos utilizados, falha no fornecimento de energia elétrica, dentre outros;d)Suporte: As dúvidas de acesso ou uso da 

plataforma digital poderão ser sanadas pelo telefone: 84 99643-5919 ou pelo e-mail : 

Fortaleza/CE; 11 de Março de 2022

https://us02web.zoom.us/j/83285854541?pwd=NVlSdkFhQmsxWTN0Q0MyZ2Q4eGRvdz09

federacaoequatorial@gmail.com.

Dr. Fernando José Pinto de Paiva -  Presidente

Sindicato Rural de Quixeramobim - 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 Con-
vocação, datado do dia 17/02/2022. CHAPA ÚNICA - DIRETORIA EFETIVA: PRESIDENTE, Cirilo 
Vidal Pessoa, CPF: 081.969.403-78; VICE-PRESIDENTE: Paulo Stênio Calaço Fernandes, CPF: 
842.192.033-20. SECRETÁRIO: José Maria Pimenta Lima, CPF: 010.272.553-53; TESOUREIRO: 
Amarilio Machado e Silva, CPF: 001.267.053-72. SUPLENTES: Edmilson Correia de Vasconce-
los Júnior, CPF: 234.675.503-63, Airton Carneiro, CPF: 170.459.673-49, Luiz Carlos Pontes, CPF: 
023.425.021-68. CONSELHO FISCAL EFETIVOS: José Augusto de Sousa, CPF: 057.040.493-20; 
Venâncio Parente Lima, CPF: 045.478.453-87; Antônio Alexandre Nunes, CPF: 010.639.443-68. 
SUPLENTES: Francisco Carlos Eloy, CPF: 034.801.433-34; João Paulino, CPF: 285.738.033-04; 
Juarez Charles Carvalho, CPF: 822.697.428-34. DELEGADO REPRESENTANTE EFETIVO: Cirilo 
Vidal Pessoa, CPF: 081.969.403-78. SUPLENTE: Amarilio Machado e Silva, CPF: 001.267.053-72. 
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. Quixeramobim, 08 de março de 2022. CIRILO VIDAL 
PESSOA, Presidente. CPF: 081.969.403-78. 

Incessante Alimentos do Brasil Ltda, CNPJ: 22.479.615/0001-85. Torna público que requereu à Au-
tarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a: Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC, com finalidade de Fabricação de produtos de panificação industrial, localizado 
Rua Teixeira de Freitas, n° 360, Bairro: Centro, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instituições de licenciamento da AMAQUI.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA  GERAL ORDINÁRIA (AGO) DA COOPAGRO - 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRÉ LTDA

CNPJ 23.530.529/0001-12
O presidente da COOPAGRO - Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais de Cariré Ltda , CNPJ 
23.530.529/0001-12, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca todos os senhores 
cooperados  para  a Assembleia GeraL Ordinária (AGO) a realizar-se, no dia  25 de março de 2022, em 
primeira convocação às 18:30h, com  2/3 (dois terços) dos cooperados presentes, em  segunda 
convocação às 19:30h., no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um , e persistindo a falta 
de quorum legal, em terceira e última convocação, às 20:30h., com o mínimo de 10 cooperados 
presentes, na sede da Cooperativa,  na Av. Deputado Manoel Rodrigues, 637 – bairro açude novo – Cariré 
(Ce),  a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
I – Prestação de contas do exercício de 2021, compreendendo:
    a) Relatório de Gestão de 2021;
    b) Balanço Patrimonial de 2021:
    c) Demonstração do resultado apurado em 2021;
    d) Parecer do Conselho Fiscal;
II – Distribuição das sobras ou rateio de perdas;
III- Plano de atividades da Cooperativa para o exercício de 2022;
IV- Eleição dos componentes  do Conselho Fiscal, e de  01 (um) Conselheiro Vogal;
V-  Outros assuntos.

Cariré (Ce), 11 de  março de 2022.
Francisco Teles Monteiro

 Presidente

ANTONIO AUGUSTO R.DE ALMEIDA 
CNPJ: 07.654.221/0001-22

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente-SEMACE a Mu-
dança de Titularidade da Regularização da Licença de Operação N° 341/2021 - DICOP para 
Extração de Calcário e Magnesita na localidade de Sítio Lageiro do Mel, S/N, Zona Rural do 
Município de Jaguaruana no Estado do Ceará com validade de 27/06/2025. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.



EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR

Assembleia Geral Extraordinária

Edital de Convocação

Ficam os Senhores Acionistas convocados a comparecer à Assembleia Ge-
ral Extraordinária que se realizará às 10:00 horas do dia 24 de março de 
2022, na sede social desta Empresa, situada à Av. dos Expedicionários, 
5677, 5677A, Vila União, nesta Capital, para deliberar acerca dos seguin-
tes assuntos:
I.ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA    
i. Alteração do Artigo 19 do Estatuto Social que rege da Composição do 
Conselho de Administração da ETUFOR;
 ii.  Eleger os novos membros do Conselho de Administração;
 iii.  Outros assuntos de interesse do colegiado.           
Se não houver “quorum” para instalação e deliberação da Assembleia em 
primeira convocação, fica, desde logo, formalizada a segunda convoca-
ção para 01(uma) hora depois, no mesmo local e data.

Fortaleza, 10 de março de 2022.

Renato César Pereira Lima

Presidente do Conselho de Administração   

A Presidente da COOTRAPS - Cooperativa dos Transportadores Autônomo de Passageiros do 
Estado do Ceará, no uso das atribuições que confere o artigo 22 do estatuto social, convoca os 
316 (trezentos e dezesseis) senhores cooperados, sendo nesta data 221 (Duzentos e vinte e um) 
em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) a realizar-se no dia 
31 de Março de 2022 (quinta-feira), a realizar-se de forma PRESENCIAL, na Sede da Cooperativa, 
localizada na Avenida da Liberdade, 361, Bairro Autran Nunes, em primeira convocação às 08:00 
Horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 09:00 Horas, 
com a presença de metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação às 10:00 
Horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Cooperados, para deliberarem sobre o seguinte: 

ORDEM DO DIA 
1) Prestação de Contas dos Órgãos de Administração referente ao exercício de 2021, acompanhada 

do Parecer do Conselho Fiscal, Compreendendo: a) Relatório de Gestão. b) Balanço Geral.  
C) Demonstrativo das Sobras apuradas, ou das Perdas, e Parecer do Conselho Fiscal; 

2) Destinação das Sobras apuradas ou o Rateio das Perdas do exercício de 2021; 
3) Votação para os cargos do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023, no horário das 09:00hs às 

17:00hs, com a proclamação dos eleitos. 
4) Fixação dos Honorários, Gratificações, e da Cédula de Presença para os componentes do Conselho 

de Administração e Conselho Fiscal; 
5) Análise e ajuste dos prejuízos, dos débitos trabalhistas e previdenciários remanescentes apurado 

dos anos de 2014 a 2019, com análise em comparação aos valores de contas a pagar e receber 
de cooperados; 

6) Posse dos Eleitos para os cargos do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023: 
7) Outros Assuntos. 
Observação: 
a) Conforme disposto no Art. 31 do Estatuto Social da Cooperativa, a presente Assembleia se 

restringira exclusivamente a Ordem do dia supracitada; 
b) Cada sócio tem direito a apenas 1(um) voto, independentemente do número de quotas-partes. 

Em caso de cooperado que possua quotas como Pessoa Física e Pessoa Jurídica, sendo essa PJ 
representada pela mesma Pessoa Física/Natural da outra quota-parte, haverá o direito apenas 
a 1(um) voto, em conformidade ao Art. 7o, parágrafo único c/c Art. 33 do Estatuto Social, c) 
As deliberações tomadas pela maioria dos presentes à Assembleia Geral na forma do Estatuto 

vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes, conforme Art.21. 
d) A Assembleia será realizada exclusivamente de forma PRESENCIAL na sede da Cooperativa, 

sendo primordial que os cooperados respeitem todas as orientações que serão divulgadas em 
respeito aos protocolos de segurança. 

e) A cooperativa divulgará os protocolos sanitários a serem respeitados no dia da Assembleia, 
especialmente a comprovação da vacinação contra Covid-19, sob pena de impedimento de 
participação do Cooperado; 

Fortaleza (CE), 10 de março de 2022. 
VALDIRA PRACIANO DE CARVALHO 

DIRETORA PRESIDENTE -- COOTRAPS 
Avenida da Liberdade no 361, Autran Nunes, 60527-020, Fortaleza, CE. 

(85) 3253.1384 www.cootraps.com.br 

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE 
PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOTRAPS - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE 
PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ - CNPJ: 02.149.861/0001-61 AV. 
DA LIBERDADE N° 361 - BAIRRO: AUTRAN NUNES - FORTALEZA - CE

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° 18205 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MANOEL EUDES OLIVEIRA DE FREITAS e MARGARIDA MARIA SILVA DE QUEIROZ;
Edital n° 18206 - Faço saber que pretendem converter a união estável em casamento 
os conviventes: TÉRENCE ADRIEN LINS e LEILIANNY DE OLIVEIRA RIBEIRO;
Edital n° 18207 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO GENIVAL COUTINHO DA SILVA e MARIA LEYDIANE DOS SANTOS NOGUEIRA;
Edital n° 18208 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ EDNARDO DA SILVA SANTOS e SYNARA BARROSO BORGES;
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, 10/03/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
339157 - Thiago Oliveira de Azevedo e Priscila Mayara Andrade de Sousa;
339158 - Victor Renan Lima Costa e Erica dos Santos Lima;
339159 - Carlos Aglailson de Sousa Severino e Gabriela Azevedo de Mesquita;
339160 - Pompido Augusto Nunes Ocala e Maria das Graças Felipe  Nunes;
339161 - Anderson da Silva Costa e Maria Adricia de Oliveira Lemos;   
339162 - Gabriel Gedeon Barroso Braga e Maria Veida Silva Paulo;            
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, 10 de março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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

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

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41412 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADELINO IVANIR MOURA DIAS e CICERA TORRES FERREIRA;
Edital n° 41413 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DARLAN DA SILVA e DARLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA;
Edital n° 41408 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDMAR AUGUSTO DE MOURA PEREIRA e JANAINA LOPES VIANA;
Edital n° 41414 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS ALBERTO COSTA SALES e MARIA PEREIRA DE SOUSA;
Edital n° 41415 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO EUDES SILVA GOMES e MARIA GERALDINA MARREIRO LEMOS;
Edital n° 41407 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO URUBATAN CARNEIRO e FLÁVIA JACQUEANNE BARROS RIBEIRO;
Edital n° 41410 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMUEL NICOLAU ALVES RIBEIRO DA SILVA e RAYANE KELLE CHAVES;
Edital n° 41409 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENATO OLIVEIRA DE ALMEIDA e ROSILANE ALVES DO NASCIMENTO;
Edital n° 41411 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ADAUTO DIOGO FILHO e REBECA SILVA SOUSA;
Edital n° 41416 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO ALEF DA SILVA MONTEIRO e JESSICA NASCIMENTO ASSIS;
Edital n° 41417 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALESSANDRO MENEZES DE ARAUJO e REBEKA ASEVEDO DE ABREU TRANCA;
Edital n° 41418 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS SILVA DE SOUSA e JESSIANE DA SILVA CHAVES;
Edital n° 41419 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL OLIVEIRA MACIEL e ROSIMEIRE OLIVEIRA 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,CE, 10/03/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27423 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO CORREIA CUNHA DE CASTRO e MARIA GABRIELLE DEODORO SOUZA MELO;
Edital n° 27424 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUSTAVO GOERSCH ANDRADE PARENTE e SAMILY CORDEIRO DE OLIVEIRA;
Edital n° 27425 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ANDERSON DE ALMEIDA DO NASCIMENTO e LILIAN INÁCIO DE ALMEIDA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 10/03/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA M.S. LTDA
Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Ambiental (LO) para estação de tratamento de 
efluentes (ETE), válida até 01 de março de 2026, localizada na Av. Eusébio de Queiroz, 2942, Coité, Eusébio – CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

ESPAÇO 0031 EVENTOS LTDA 
Torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente de Caucaia – IMAC, Regularização da Licença de Instalação para Casas 
de festas e eventos  localizada na Av das Dunas s/n, Cumbuco  no município de Caucaia/CE.“Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de“Licenciamento do IMAC.
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ECONOMIA

Pressionada pelo avanço das cotações do petróleo com 
a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Petrobras anunciou ver-
dadeiras explosões nos preços da gasolina, do diesel e do 
gás de cozinha, cujas altas já estão valendo hoje. No caso 
da gasolina, o novo reajuste para as distribuidoras foi de 
18,8%, com preço médio de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. 
Para o diesel, um surto, de 24,9%, com o valor de quase 
R$ 1 por litro, de R$ 3,61 para R$ 4,51. Os reajustes foram 
anunciados em meio a debate no Governo e no Congresso 
sobre a política de preços dos combustíveis da estatal, que 
acompanha cotações internacionais do petróleo. Esta se-
mana, a mudança de modelo ganhou apoio de Bolsonaro 
– apoio esse motivado pela futura reeleição.

Considerando que a gasolina vendida pela Petrobras re-
presenta 73% da mistura vendida nos postos - o restante é 
etanol anidro - o reajuste nas refinarias terá impacto de R$ 
0,44 por litro, elevando o preço médio nacional para a casa 
dos R$ 7 pela primeira vez na história. Já o preço médio do 
diesel, considerando que todas as outras parcelas se mante-
nham inalteradas, chegaria a um valor em torno de R$ 6,40 
por litro. O gás de cozinha terá seu primeiro reajuste após 
152 dias. O preço médio de venda, para as distribuidoras, 
passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 
16,1%. O preço médio final do botijão de 13 quilos, mais 
usado em residências, tem permanecido estável em torno 
de R$ 102, pelas últimas semanas. Com o reajuste da Pe-
trobras, poderia passar para cerca de R$ 110, caso todas os 
outros componentes fiquem no mesmo patamar atual.

Longe da guerra, Petrobras detona

RUBENS FROTA

ECONOMIA

13 aumentos
Com o mega-aumento, a 

Petrobras já elevou a gaso-
lina 13 vezes desde janeiro 
de 2021, quando iniciou 
a escalada de preços de 
combustíveis no Brasil. No 
caso do diesel foram 11. O 
mega-aumento anunciado, 
ontem, foi o maior de todo 
o período. A primeira alta 
foi em 12 de janeiro, de 
4,9% no preço da gasolina 
e de 8,1% no litro do diesel 
S-1. Antes deste novo 
reajuste, a maior alta havia 
sido registrada em 19 de fe-
vereiro de 2021. Na época, 
a gasolina ficou 10,2% mais 
cara e o diesel, 15,2%.

Interesse externo
Ações da Petrobras na 

Bolsa brasileira começaram 
o dia de ontem em alta 
após anunciar novas altas 
da gasolina e do diesel nas 
refinarias. Além da guerra, 
desde o final de 2021, a 
Opep se recusa a atender 
pedidos do Ocidente para 
acelerar o aumento a oferta 
da matéria-prima. Detalhe: 
Há mais de 15 anos, o 
Brasil é autossuficiente em 
petróleo, ou seja, a produ-
ção supera o consumo. Por 
dia, o País fabrica mais de 
3 milhões de barris, mas 
compra do exterior 170 mil 
barris/dia em derivados.

Emprego formal desacelera no País em janeiro
O País registrou a criação 
líquida de 155,1 mil em-
pregos com carteira assi-
nada em janeiro. O saldo 
é resultado de 1,7 milhão 
de contratações e 1,6 
milhão de desligamentos. 
O dado ficou 38% abaixo 

do registrado em janeiro de 2021, quando o saldo líquido 
foi de 254,3 mil - considerando ajustes (ou seja, dados 
entregues pelas empresas após o prazo), segundo o Caged.

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

Pressionada pelo avanço 
das cotações do petróleo com a 
guerra entre Rússia e Ucrânia, a 
Petrobras anunciou ontem re-
ajustes nos preços da gasolina, 
do diesel e do gás de cozinha. 
As altas entram em vigor hoje. 
No caso da gasolina, o reajus-
te para as distribuidoras é de 
18,8%. O preço médio passará 
de R$ 3,25 para R$ 3,86 por li-
tro. Para o diesel, o aumento é 
ainda maior, de 24,9%. O valor 
subirá quase R$ 1 por litro, de 
R$ 3,61 para R$ 4,51.

Com os aumentos anuncia-
dos nesta quinta, o preço da 
gasolina nas refinarias da Pe-
trobras acumula alta de 24,5% 
em 2022. O preço do diesel 
vendido pela estatal subiu 35%.
Os reajustes foram anunciados 
em meio a debate no governo 
e no Congresso sobre a políti-
ca de preços dos combustíveis 
da estatal, que prevê o acom-
panhamento das cotações in-
ternacionais do petróleo. Esta 
semana, a mudança de modelo 
ganhou apoio do próprio pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL).

Considerando que a gasolina 
vendida pela Petrobras repre-
senta 73% da mistura vendida 
nos postos -o restante é etanol 
anidro- o reajuste nas refinarias 

terá impacto de R$ 0,44 por 
litro, elevando o preço médio 
nacional para a casa dos R$ 7 
pela primeira vez na história.
Já o preço médio do diesel, 
considerando que todas as 
outras parcelas se mantenham 
inalteradas, chegaria a um va-
lor em torno de R$ 6,40 por 
litro. O gás de cozinha, conhe-
cido como GLP (gás liquefeito 
de petróleo), terá seu primei-
ro reajuste após 152 dias. O 
preço médio de venda, para as 
distribuidoras, passará de R$ 
3,86 para R$ 4,48 por quilo, 
um reajuste de 16,1%.

O preço médio final do boti-
jão de 13 quilos, mais usado em 
residências, tem permanecido 
estável em torno de R$ 102, nas 
últimas semanas. Com o reajus-
te da Petrobras, poderia passar 
para cerca de R$ 110, caso todas 
os outros componentes fiquem 
no mesmo patamar atual.

Em nota, a Petrobras afir-
mou que o anúncio “vai no 
mesmo sentido de outros for-
necedores de combustíveis no 
Brasil que já promoveram ajus-
tes nos seus preços de venda”. 
A primeira grande refinaria 
privada do país, a Refinaria de 
Mataripe, na Bahia, havia ajus-
tado seus preços no sábado (5).

Apesar da escalada das cota-
ções internacionais após o início 
do conflito no Leste Europeu, 
a Petrobras ficou 57 dias sem 
mexer nos preços da gasolina e 
do diesel -os últimos reajustes 
foram feitos no dia 12 de janeiro.

Segundo as últimas estima-
tivas divulgadas pela Abicom 
(Associação Brasileira dos Im-
portadores de Combustíveis), 
os reajustes anunciados nesta 
quinta seriam ainda insuficien-
tes para cobrir toda a defasa-
gem, que na noite de quarta (9) 
chegava a R$ 0,81 na gasolina 
e R$ 1,17 no diesel. A elevada 
defasagem inviabilizou impor-
tações privadas, gerando alertas 
do mercado sobre risco de desa-
bastecimento de produtos. Esta 
semana, distribuidoras e postos 
começaram a relatar dificulda-
des para renovar estoques, prin-
cipalmente de diesel.

O presidente da Abicom, 
Sérgio Araújo, diz que mesmo 
com a redução da defasagem, 
novas importações demoram 
a chegar ao país, já que entre a 
decisão por comprar produtos 
e a chegada dos navios é neces-
sário um prazo entre 30 e 45 
dias. “O risco de desabasteci-
mento continua. A gente não 
sabe quantificar, porque não 

tem informações sobre o esto-
que, mas continua”, afirmou.

O setor de gás de cozinha, 
por sua vez, teme que os altos 
preços tenham impacto nas 
vendas do produto, que já vinha 
sendo substituído por lenha en-
tre famílias de menor renda, o 
que justificou a criação de um 
subsídio para essa camada da 
população. “Nunca foi tão im-
portante aprimorar o programa 
Auxílio Gás, garantindo que os 
recursos destinados a compra 
de GLP não sejam desviados 
como são atualmente”, defen-
deu o presidente do Sindicato 
das Empresas Distribuidoras de 
GLP, Sérgio Bandeira de Mello.

Após declarações do gover-
no sobre controle nos preços, 
as ações da Petrobras despen-
caram na bolsa nesta segunda 
(7). Em Brasília, integrantes 
do alto escalão passaram a 
semana discutindo alterna-
tivas para conter a alta, mas 
não conseguiram ainda che-
gar a um consenso. Em nota 
divulgada nesta quinta, a Petro-
bras disse que, apesar da alta dos 
preços do petróleo e derivados, 
“decidiu não repassar a volatili-
dade do mercado de imediato, 
realizando um monitoramento 
diário dos preços de petróleo”. 

Diesel: arrependimento não reverte situação
Um dos principais líderes da greve dos 

caminhoneiros de 2018, Wallace Landim, o 
Chorão, se diz arrependido de ter apoiado 
Bolsonaro, após a Petrobras ter anunciado um 
mega-aumento no preço da gasolina, do gás 
de cozinha e, principalmente, do diesel. “Com 
toda sinceridade, não trabalho mais para ele, 
não voto nele. Tudo o que prometeu pra nós, 
ele não cumpriu", diz Landim. Ele considera, 
porém, que não será necessário chamar uma 
paralisação no momento, já que o País parará 
"automaticamente", frente à inviabilização das 
atividades de transporte. Acredite se quiser.

Varejo cai 
O volume do varejo no 

Ceará em janeiro de 2022 
caiu 5,6% na comparação 
com janeiro do ano passa-
do, queda bem maior que 
a média no País (-1,9%). 
Na comparação com o mês 
anterior, o volume de ven-
das do comércio varejista 
cearense caiu 0,4% em 
janeiro. O setor encontra-se 
5,5% abaixo do patamar 
pré-pandemia (fevereiro de 
2020). No varejo ampliado, 
porém, os resultados foram 
positivos, impulsionados 
por materiais de constru-
ção e veículos e motos, 
partes e peças, diz o IBGE.

Energia solar
O BNB e a empresa 

Neoenergia assinaram 
acordo para impulsionar o 
acesso de pessoas físicas 
ao financiamento para 
instalação de kits de ge-
ração de energia solar em 
residências. A linha para 
financiar a autogeração é a 
FNE Sol Pessoal Física, que 
prevê, para 2022, o inves-
timento de R$ 145 milhões. 
O financiamento é auto-
-amortizável, ou seja, o valor 
da prestação é similar ao 
valor atualmente pago pelo 
cliente na conta de energia. 
O prazo da operação pode 
chegar a 96 meses.

Segurança pix. A paralisação parcial dos servidores do Banco Central, na tarde de ontem, afetou alguns serviços da autoridade monetá-
ria, como o monitoramento de ataques hackers contra chaves Pix, segundo informações do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco 
Central (Sinal). Os funcionários da autarquia se mobilizam por reajuste salarial e reestruturação de carreira de analistas e técnicos do BC.

Petrobras eleva preço da gasolina 
em 18,8%, litro passa de R$ 7 
O reajuste nas refinarias terá impacto de R$ 0,44 por litro, elevando o 
preço médio nacional para a casa dos R$ 7 pela primeira vez na história

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro do torna público para co-
nhecimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.02.02.003-SRP-DIVE do tipo Menor Preço, cujo objeto:  Registro de preços visando a contra-
tação de empresa para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, 
de diversas marcas, para suprir as necessidades dos veículos oficiais que compõem a frota da 
Prefeitura, que do dia 11/03/2022 a 23/03/2022 até às 08h (Horário de Brasília), estará recebendo 
as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Ele-
trônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 23/03/2022, às 09h (Horário de 
Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do dia 23/03/2022 
(Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, nº 42 - Centro 
- Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 3338-1234 / (85) 
3338-2010, no horário de 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
DO NORDESTE LTDA.

Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente - SEMACE a Renovação da Licença de Operação - LO 
para Produção de Oxigênio Gasoso, localizada no município 
de Maracanaú/CE, na Avenida Parque Oeste, Nº 1400. Distrito 
Industrial. CEP 61939-120, com validade de 5 anos.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE – Extrato de Resultado da Análise e Julgamento das Propostas de 
Preços. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado de julgamento 
das propostas de preços da Tomada de Preços Nº 2022.01.10.001-TP-INFR, do tipo Menor Preço, cujo 
objeto: Contratação de empresa especializada para construção de três praças de lazer nas localidades 
de Sítio de Lucas, Marina do Morro Branco e Boqueirão do Cesário no município. Classificadas as 
empresas: Gabriel Wallace Moreira Arcanjo, apresentou o valor global de R$ 242.699,57 (duzentos e 
quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos); Monte Sião Em-
preendimentos Ltda, apresentou o valor global de R$ 245.874,39 (duzentos e quarenta e cinco mil, oito-
centos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos); Prime Construções e Locação Eireli, apresen-
tou o valor global de R$ 250.904,19 (duzentos e cinquenta mil, novecentos e quatro reais e dezenove 
centavos); Construtora Vipon Eireli, apresentou o valor global de R$ 252.806,02 (duzentos e cinquenta 
e dois mil, oitocentos e seis reais e dois centavos); LS Serviços de Construções Eireli-ME, apresentou 
o valor global de R$ 256.249,40 (duzentos e cinquenta  e seis mil, duzentos e  quarenta e nove reais 
e quarenta centavos); CMGCOM Construtora e Serviços Eireli - EPP, apresentou o valor global de 
R$ 256.841,98 (duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e oito 
centavos); ECOTEC Construções e Serviços Eireli - ME, apresentou o valor global de R$ 258.298,51 
(duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) e Polytec 
Engenharia Ltda, apresentou o valor global de R$ 259.616,04 (duzentos e cinquenta e nove mil, seis-
centos e dezesseis reais e quatro centavos). Desta forma, de acordo com critério estabelecido nessa 
Tomada de Preços, foi declarada VENCEDORA a empresa Gabriel Wallace Moreira Arcanjo, inscrita 
no CNPJ nº 38.610.780/0001-64, por ter apresentado o preço mais vantajoso dentre as propostas 
classificadas e por cumprir todas as exigências do edital. A partir da publicação desse aviso, fica 
aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
na Travessa Tiradentes, Nº 30, Centro, torna público, para conhecimento dos interessados o edital 
de Pregão Eletrônico Nº 2022.03.11.001-GM(Governo Municipal),  cujo objeto: Registro de preços 
visando à aquisição futura de mobiliário, equipamentos de informática eletroeletrônicos, eletrodo-
mésticos, equipamentos industriais, quadros e parques infantis para atender as demandas das 
unidades administrativas do município, conforme especificações em anexo, que realizar-se-á no 
dia 24/03/2022, às 09h. O Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da 
data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às  12h e no site http://www.tce.
ce.gov.br/licitacoes/ e ou http://www.bll.org.br. Artur Valle Pereira. 

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria de Urbanismo 
e Serviços Públicos. Contratado: Fase Construção Locação e Serviços Eireli, pelo valor de R$ 
2.498.546,60 (dois milhões quatrocentos e noventa e oito mil quinhentos e quarenta e seis reais 
e sessenta centavos). Objeto: Contratação de uma empresa especializada na área de limpeza 
pública urbana para execução dos serviços de coleta, transporte de resíduos sólidos (lixo) do 
município, conforme projeto em anexo, parte integrante do processo. Concorrência Publica Nº 
2021.07.28.001-URB. Prazo de Execução: 31/12/2022 a partir da data da assinatura. Dotação Or-
çamentaria: 01.24.01.15.452.340.2.2.206. Elemento de Despesa: 33.90.39.00. Assina Pela Contra-
tante: Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina Pelo Contratado: 
Thiago Lucas da Rocha Sousa. Data da Assinatura: 03/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso do Adendo 01 ao Edital - Pregão Eletrônico Nº 
00.01.19.01.22 – PERP - O Pregoeiro, torna público, adendo 01 ao edital em virtude de alterações 
do anexo I - termo de referência, para os interessados, e que na nova data que será no próximo 
dia 24/03/2022, as 09h horário de Brasília/DF, estará realizando licitação de Pregão, cujo objeto: 
Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais gráficos, para atender as 
necessidades das diversas secretarias do município, o qual encontra-se na íntegra na sede da 
comissão de licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/Ce; 
no endereço eletrônico www.bll.org.br –“Acesso Identificado no link – acesso público” e no portal de 
licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 
08h às 12h. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário, torna público o ex-
trato das Atas de Registro de Preços resultantes do Pregão Eletrônico nº 00.002/2022-PERP: nº 
00.002/2022-A-SRP - Valor Global: R$2.324.972,70 – Contratada: Delvalle Materiais Elétricos Eireli 
- EPP, através de seu representante legal, o Sr. Fernando Rodrigues Vale; nº 00.002/2022-B-SRP – 
Valor Global: R$2.846.171,74 - Contratada: Luiz Mauro Ferreira - ME, através de seu representante 
legal, o Sr. Luiz Mauro Ferreira; nº 00.002/2022-C-SRP – Valor Global: R$561.290,52 - Contratada: 
Gyn Led Indústria e Comércio LTDA-ME, através de seu representante legal, o Sr. Fernando de 
Souza Urzeda; nº 00.002/2022-D-SRP - Valor Global: R$1.079.968,78 - Contratada: VDR Auto-
mação Industrial EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Victor Godinho de Andrade; nº 
00.002/2022-E-SRP – Valor Global: R$174.747,30 - Contratada: Usifer Termo e Conexões LTDA-
-ME, através de seu representante legal, o Sr. Ademir Machado. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de lâmpadas, luminárias, braços, postes e demais acessórios para 
manutenção e melhorias do Parque de Iluminação Pública do município, de responsabilidade das 
diversas secretarias do município. Prazo de vigência: 12 meses contados a partir de suas assinatu-
ras. Data das assinaturas das Atas de Registro de Preço: 03 e 04 de março de 2022.

Auto Peças Guaxinim Ltda, CNPJ: 01.733.438/0007-37. Torna público que requereu a Autarquia Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI A: Regularização da Licença Ambiental Única 
- REG. - LAU, para: Funcionamento das atividades de retifica, oficina e casa de peças - localizado na 
Travessa Antônio Pinto de Mendonça Nº 12, Bairro: Luiz Almeida, Quixeramobim/CE. Foi determina-
do o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resulta-
do do Julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços Nº 2022.02.08.001-GM(Gover-
no Municipal), cujo objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado para atender as necessidades das 
Unidades Administrativas do Município, conforme especificações constantes do anexo I, par-
te integrante deste processo, a saber:. Classificadas: AC Construções e Serviços Ltda CNPJ Nº 
11.685.502/0001-10, pelo valor global de R$ 106.030,00 (cento e seis mil e trinta reais) e Fran-
cisco Jakson Pereira Rosado 845274123-53. CNPJ Nº 41.317.715/0001-50, pelo valor global de 
R$ 105.060,00 (cento e cinco mil e sessenta reais). Fica aberto a partir da data desta publicação, 
o prazo recursal previsto no artigo 109 inciso I Alinea `b` da lei de licitações. Artur Valle Pereira.

Consórcio Lomacon/Morais Vasconcelos, CNPJ: 45.214.652/0001-47. Torna público que requereu 
a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim – AMAQUI, a Licença de Instalação - LI, 
referente a construção do Parque de Exposições de Quixeramobim, localizado na Fazenda Flores, 
Distrito Sede, Zona Rural, no município de Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Tauá Geração de Energia LTDA.
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 
a Licença de Instalação para Ampliação (LIAM) nº 22/2022 - DICOP para a ampliação da 
Usina Fotovoltaica - UFV Tauá II, a qual possuirá uma potência nominal total de 59,0 MW, 
com pico de 64,0 MWP, localizada no município de Tauá, na Rua Sem Denominação,  
nº 3543, Bairro Perímetro Irrigado Várzea do Boi, com validade de 05 anos.  
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE. 

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA 
COOPROVEND - COOPERATIVA DE ORGANIZAÇÃO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS 
VENDEDORES, VENDEDORES E CONSULTORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO 
CEARÁ, CNPJ Nº 31.293.237/0001-31 – NIRE Nº 23400017589. O Diretor-Presidente da COOPROVEND – 
Cooperativa de Organização dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores, Vendedores e Consultores de 
Produtos Farmacêuticos 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, o 
qual, dentre outras coisas, 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 30 de março de 2022 (quarta-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 DA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO: 1. Prestação de contas da Diretoria do exercício anterior, encer- 
rado 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 de componentes para compor o Conselho de Administração e 
eleição dos membros do Conselho Fiscal. 5. Posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal. ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO E EXTRAORDINÁRIA - AGE: 1. 
Ratificação/alteração da razão social da cooperativa. OBSERVAÇÕES: a) Conforme determina o artigo 32, do 
Estatuto Social, a Assembleia Geral Ordinária, do dia 30 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 repassará 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. Plácido Eymard Gomes Saraiva, Diretor-Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do 
Pregão Eletrônico nº 016/2022-PE, cujo objeto: Aquisição de materiais diversos para 
formação de Kit Bebê, para distribuição Gratuita, junto Sec. de Assistência Social de 
Jaguaretama. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com início do 
acolhimento das propostas: 14/03/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento das 
propostas: 24/03/2022, as 08h00mim; data de abertura das propostas: 24/03/2022, às 
08h10; início de disputa de preços: 24/03/2022, 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, 10 de 
Março de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA 
DE PREÇOS Nº 2022.03.09.1. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal 
de Icó/CE, torna público que estará realizando Procedimento Licitatório na modalidade To-
mada de Preços nº 2022.03.09.1, do tipo menor preço, cujo objeto é a Contratação da pres-
tação de serviços de licença de uso e manutenção de sistemas informatizados (software) 
de contabilidade pública, folha de pagamento, patrimônio, almoxarifado e portal da transpa-
rência, junto a Câmara Municipal de Icó/CE. Abertura: 29 de março de 2022 às 09:00 (nove) 
horas. Informações pelo (88) 3561-4031 ou na sede da CPL, sito à Av. Idílio Sampaio, nº 
2071 - Centro, Icó - CE, 09 de março de 2022. Anna Alice Carvalho Nunes - Presidente.

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA 
DE PREÇOS Nº 2022.03.09.2. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal 
de Icó/CE, torna público que estará realizando Procedimento Licitatório na modalidade Toma-
da de Preços nº 2022.03.09.2, do tipo menor preço, cujo objeto é a Contratação dos serviços 
de digitalização, tratamento de dados e gerenciamento em sistema próprio de automação 
bem como gravação em CD/DVD - ROM, de atos, documentação contábil e procedimentos 
licitatórios junto a Câmara Municipal de Icó. Abertura: 29 de março de 2022 às 13:00 (treze) 
horas. Informações pelo (88) 3561-4031 ou na sede da CPL, sito à Av. Idílio Sampaio, nº 
2071 - Centro, Icó - CE, 09 de março de 2022. Anna Alice Carvalho Nunes - Presidente.
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Derrota. O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil após perder por 4 a 2 na disputa de pênaltis, depois de empate por 1 a 1 nos 90 mi-
nutos, pela Juazeirense, nesta quarta-feira (9) no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.Com a bola rolando, o Cruzmaltino chegou a abrir 
o placar aos 5 minutos com Bruno Nazário, mas a equipe da casa conseguiu deixar tudo igual antes do intervalo com um gol de Nildo.ESPORTES

FOTO  FELIPE LIMA 

Loteria          
A Loteria dos Sonhos continua a mudar para melhor 

a vida de muita gente. Insista, persista e não desista.

Sobral
Meu amigo Sobral como mora agora em 2022 43 

anos de sua banca na praça do Carmo. Ele é o pioneiro 
em apostilas para todos os concursos públicos assim 
como livros tambémn além de jornais e revistas.

No Iate
Domingo que passou o Iate estava lotado e por lá muita 

gente que faz sucesso na vida social e esportiva da cidade. 
Por exemplo, Oriel Mota Filho, Franzé Moraes, Roberto 
Farias, Paulo Carapeba e outros mais.

Country Club

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Durante muito tempo funcionou nas dependências 
do Country Club o restaurante Sirigado que liderou por 
anos o setor de gastronomia do nosso estado. A varieda-
de de seus pratos, o amplo estacionamento bem dentro 
do clube e seus preços suportáveis, levaram muita gente 
àquela casa, que infelizmente não mais existe. Em breve 
estará funcionando ali o restaurante Sal e Brasa, outra 
casa de conceito neste setor. A sociedade espera com 
ansiedade a sua inauguração.

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

Depois de longa espera, 
acontecerá nesse final de se-
mana a I Copa Dragão do 
Mar, competição promovida 
e organizada pela Federação 
Cearense de Levantamento 
de Peso (FELP-CE). O tor-
neio que está  sendo disputa-
do aos moldes das Olimpía-
das, terá sua ocorrência neste 
sábado (12) e domingo (13)  
no Ginásio Aécio de Borba, 
em Fortaleza.  O campeona-
to, que estava inicialmente 
previsto para o último mês 
de Fevereiro, teve sua data 
remanejada para março, em 
razão do aumento de casos 
da pandemia de Covid-19 no 
início deste ano.  

A disputa, servirá como 
uma das etapas para a sele-
tiva que irá formar a seleção 
cearense de levantamento de 
peso na temporada de 2022; 
tendo a divisão em sete cate-
gorias masculinas ( 61 kg, 67 
kg, 73 kg, 81 kg, 96 kg, 109 kg 
e + 109 kg) e femininas (49 
kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 76 kg, 
87 kg e + 87kg). A questão 
está se dividindo da mesma 

forma da dos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio, em 2021. Cer-
ca de 80 atletas são esperados 
para participar do torneio.   

A competição vai ser um 
dos três torneios que irão 
acontecer ao longo do ano, 
da qual servirão como etapas 
para a formação da seleção 
cearense. Para figurar entre 

os melhores do Estado, é pre-
ciso obter boa pontuação em 
um destes torneios e também 
no Campeonato Cearense da 
modalidade.Além disso, é 
preciso estar bem rankeado 
no ranking da modalidade. 

De acordo com a presiden-
te da Federação Cearense de 
Levantamento de Peso, An-

drea Sabino, a triagem a ser 
disputada deve aproveitar o 
máximo de atletas  talentosos 
possíveis para compor a sele-
ção. “Nossa intenção é levar o 
máximo de atletas cearenses 
para o Campeonato Brasilei-
ro e fortalecer o esporte esta-
dual. Iremos conversar com 
os atletas sobre planejamen-
to anual de competições e já 
traçar metas para que cada 
atleta veja as possibilidades de 
participar do Brasileiro, que 
já está com o calendário em 
maio”, disse. Andrea também 
anunciou que a Federação 
pretende implementar novi-
dades para os praticantes do 
esporte no estado, como cur-
so técnico para treinadores de 
levantamento de peso e, pelo 
menos a cada dois meses, ofi-
cinas sobre a modalidade.

O público que quiser com-
parecer ao evento deverá 
levar um 1kg de alimento 
não-perecível, além de por-
tar comprovante de vacina-
ção contra a Covid-19 com 
as duas doses ou com a dose 
única da Janssen.

CORONEL JULIÃO Meu amigo Aziz Jereissati lembra que 
esta semana o cel. Adelson Julião comemora 90 anos. Eu levaria 
toda a coluna se fosse contar aqui a trajetória vitoriosa deste 
gigante do esporte que é o cornel Julião. Foi craque de futsal do 
Usina Ceará, foi craque no peladão jogando pelo time adeus as 
ilusões, paraquedista de coragem, árbitro de basquete e de futebol, 
presidente de federação e em tudo deixou a marca de um homem 
destemido e preparado. Meu abraço a esta fascinante figura.

DESTAQUE Carlos Oliveira , Nathália e Fátima Afonso é  
destaque nutricional com especialidades também para atletas . 
Com cardápios ricos em proteínas , a frango sul meireles lança a 
novidade marmitex .85 996047394.

GERALDO LUCIANO O maior e mais preparado executivo 
de nosso estado, hoje vitorioso empresário e homem de futebol 
atuando na parte administrativa do Fortaleza Esporte Clube. Ele des-
de ontem que recebe os cumprimentos do estilo por mais um ano de 
vida. Que Deus continue a lhe iluminar meu caro Geraldo Luciano.

Flu vence Olímpia por 3 a 1 em casa pela Copa Libertadores  
O Fluminense está mais 

próximo da fase de grupos da 
Libertadores. O time tricolor 
venceu o Olimpia por 3 a 1, na 
noite de ontem (9), no Nilton 
Santos, e deu um importante 
passo para a classificação. O 
triunfo foi construído com gols 
de Cano, duas vezes, e uma pin-
tura de Luiz Henrique. Os pa-
raguaios balançaram a rede em 
um lance em que Fábio falhou, 
quando o duelo ainda estava 
1 a 0 para os donos da casa. O 

Fluminense começou bem e 
abriu o placar cedo, mas viu o 
Olímpia empatar em falha de 
Fábio. Após este gol, a equipe se 
desencontrou, mas o intervalo 
fez bem para o time, que vol-
tou melhor para a etapa final e 
construiu vantagem no duelo. 
O Fluminense começou o jogo 
com a bola e buscando o ata-
que, principalmente, em inves-
tidas pelo lado direito. O Olim-
pia assustou em uma cobrança 
de escanteio. O Tricolor abriu 

cedo o placar. Aos dez minutos, 
em cobrança de escanteio, Luiz 
Henrique desviou na primei-
ra trave e Cano apareceu nas 
costas da zaga para completar 
para o gol. Os paraguaios não 
demoraram a chegar ao empa-
te. Em saída de bola, o goleiro 
Fábio tentou passe para Nino, 
mas mandou a bola nos pés 
de Derlis González, que bateu 
com o gol vazio. O segundo 
tempo começou com a torcida 
do Fluminense comemorando. 

A bola mal havia rolado e Luiz 
Henrique marcou um belo gol. 
Ele recebeu na ponta direita, 
invadiu a área driblando, pas-
sou por dois marcadores e ba-
lançou a rede. O Fluminense 
ampliou com Cano, que fez o 
segundo gol dele no jogo. Arias 
virou o jogo e achou Willian no 
lado direito. O atacante bateu 
cruzado, Oliveira fez um pe-
queno desvio, mas o camisa 
14 apareceu na área para, de 
carrinho, balançar a rede.

Roberto Moreira            

O 
jornalista Roberto Moreira mos-
tra mais uma vez sua compe-
tência sendo o editor chefe do 
jornal Opinião.

O torneio estava inicialmente planejado para o mês de fevereiro, 
mas por conta da Covid, teve remanejada para março

Ginásio Aécio de Borba irá sediar 
torneio de levantamento de peso 
Por conta do aumento dos casos da covid-19 no início do ano, o torneio 
que estava previsto para fevereiro foi adiado para esse final de semana

JOSÉ EDILSON DE ARAÚJO
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente do Município de 
Acaraú - SEMMA a Renovação da Licença Operação para Extração de areia 
no município de Acaraú, na Localidade Castelhano, s/n, Zona Rural. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instru-
ções de Licenciamento da SEMMA.

JOÃO MUNIZ SOBRINHO  
CPF: 001.294.103-49 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, In-
dústria e Comércio de Cruz – SEMATIC a Licença de Instalação e Operação – LIO Nº 
001/2022, para Plantio de Cajueiro  e outras culturas agrícolas (tipo sequeiro) no Mu-
nicípio de Cruz, Cajueirinho, S/N, Zona Rural. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMATIC.

EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA.
CNPJ: 12.194.903/0006-44 

Torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente de Morada Nova – IMAMN a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC, para atividade de Energia  Solar 
Fotovoltaica, no Sítio Flamenga, s/nº, Zona Rural, localizada no município de Morada 
Nova/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Ins-
truções de Licenciamento do IMAMN.

POUTRINHA GERACAO DE ENERGIA 37 LTDA.
CNPJ: 37.454.561/0001-70 

Torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente de Morada Nova – IMAMN a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC, para atividade de Energia  Solar 
Fotovoltaica, no Sítio Flamenga, s/nº, Zona Rural, localizada no município de Morada 
Nova/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Ins-
truções de Licenciamento do IMAMN.

TRES AMORES GERACAO DE ENERGIA 36 LTDA.
CNPJ: 37.455.338/0001-48 

Torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente de Morada Nova – IMAMN a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC, para atividade de Energia  Solar 
Fotovoltaica, no Sítio Flamenga, s/nº, Zona Rural, localizada no município de Morada 
Nova/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Ins-
truções de Licenciamento do IMAMN.

JACAUNA GERACAO DE ENERGIA 35 LTDA
CNPJ: 37.467.086/0001-77 

Torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente de Morada Nova – IMAMN a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC, para atividade de Energia  Solar 
Fotovoltaica, no Sítio Flamenga, s/nº, Zona Rural, localizada no município de Morada 
Nova/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Ins-
truções de Licenciamento do IMAMN.

JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA LOBO – CPF 430.288.293-04
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Re-
cursos Hídricos a licença prévia para construção de uma residência unifamiliar, a ser edificada no lote 08 
(oito), da quadra 26 (vinte e seis), do loteamento Villas Jardim Residence, localizado na CE-040, KM 10 
S/N, Município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme Resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o 
cumprimento das exigências das normas necessárias para licenciamento da referida Secretaria.

JOSÉ EDILSON DE ARAÚJO
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente do Município de 
Acaraú - SEMMA a Renovação da Licença Operação para Extração de areia 
no município de Acaraú, na Localidade Castelhano, s/n, Zona Rural. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instru-
ções de Licenciamento da SEMMA.

A POLIMIX CONCRETO LTDA, CNPJ 29.067.113/0302-65, torna público que 
requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA 
– IMAC, a Licença de Instalação – LI, para Fabricação de Cimento, no 
Município de Caucaia no endereço Rod. BR-222 S/N Km 32 Parte B. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento do IMAC.

A POLIMIX CONCRETO LTDA, CNPJ 29.067.113/0302-65, torna público que 
requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA 
– IMAC, a Licença de Operação – LP, para Fabricação de Cimento, no Mu-
nicípio de Caucaia no endereço Rod. BR-222 S/N Km 32 Parte B. Foi de-
terminado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento do IMAC.

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66612-FRANCISCO JOÃO DA SILVA MATOS E MARIA VANGESLANIA DA ROCHA SOUSA
66613-FRANCISCO VALDÔNIO DE SOUSA DOS SANTOS E MARIA CLECIANE CARNEIRO BARBOSA
66614-PEDRO HENRIQUE DA SILVA LEITE E TALITA MELO DA SILVA
66615-VALDICK CARLOS SANTOS DA CONCEIÇÃO E SILVANEIDE GOMES RODRIGUES
66616-WALTER SEVERIANO DE SOUZA FILHO E ISABELA LOURENCIO FORTE

Fortaleza, 10 de março de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9450-CARLOS MICHAEL SOUSA CAVALHEIRO E THAINÃ DO NASCIMENTO SALES
Nº9451-GEILSON DE SOUSA BORGES E ESTER CAETANO VIEIRA
Nº9452-FRANCISCO JOSIMAR FEIJÓ GOMES E LUCIANA LOURENÇO MOREIRA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 10 de Março de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75620 - THIAGO ALVES DO NASCIMENTO e ALINE LELIS LIMA;  Edital 
n° 75621 - JEFFERSON FARIAS CARNAÚBA e LETICIA SILVA PESSOA; Edital 
n° 75622 - JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA MENDES JUNIOR e MARIA FABIANA 
COSTA CAVALCANTE; Edital n° 75623 - WERBERSON BRUNO SOUSA SILVA 
e KARINE GONÇALVES SILVA; Edital n° 75624 - PAULO JUNIOR PEREIRA DE 
SOUSA e FRANCISLANE DA SILVA BEZERRA; Edital n° 75625 - CARLOS MENDES 
DA COSTA e MARIA MARGARIDA ALMEIDA DE SOUSA; Edital n° 75626 - YURI 
PEREIRA LIMA e ALESSANDRA LIVIAN BRITO DA SILVA; Edital n° 75627 - 
FRANCISCO HUGO MONTEIRO e LUCIANA VICENTE DE LIMA; Edital n° 75628 
- LUCAS ARAÚJO DE ALMEIDA e NAYARA COELHO DA SILVA; Edital n° 75629 
- CARLOS ALBERTO GALVÃO DOS SANTOS e RAYSSA FEITOSA PAIVA; Edital n° 
75630 - JOÃO VICTOR MOREIRA MARQUES e REBECA GONÇALVES ITACARAMBI.
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, 10 de Março de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30607 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARKUS VINICIUS DIAS LEITE e SARAH PONTES DE SOUZA;
Edital n° 30608 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO VICTOR FELÍCIO LAGE e SABRINA RAQUEL DE LIMA ANDRADE;
Edital n° 30609 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
YURI SARAIVA PEREIRA e PATRÍCIA MARIA DE ABREU MARTINS;
Edital n° 30610 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO HENRIQUE FILGUEIRA DE SOUSA e MARINA FILGUEIRAS REBOUÇAS;
Edital n° 30611 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO ARISTIDES POLICARPO e GRASIANE AMARAL LIRA.

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, 10 de Março de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

Publicado no Jornal O Estado em 11.03.2022
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° 30665 YÊ CASTELO GOMES E ANDREZA MORAES DE OLIVEIRA 
N° 30666 FRANCISCO JOSÉ BALTAZAR VIANA E MATEUS ALMEIDA DE ASSIS .

Fortaleza, 10 de Março de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada
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GERAL
A Prefeitura de Fortaleza está realizando, nesta sexta-feira, a castração de gatos do Polo de Lazer 
da Avenida Sargento Hermínio. A ação se destina a gatos capturados pela equipe do VetMóvel. Interes-
sados na adoção devem entrar em contato pelos números (85) 3272-3356 e (85) 3472-3005.

Aconteceu na Loja da Pimentá uma roda de conversa, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. o momento foi conduzido pelas potentes mulheres Paula Brandão e Liniane Santos, 
e a temática das discussões girou em torno do questionamento: “Qual minha real beleza?”. Após a conversa, Talita Bezerra e Priscila Ramos, caps da marca, articularam um coquetel.

Roda de Conversa Pimentá

Os presidentes da Assem-
bleia e Câmara Municipal 
precisam dar um freio nesses 
títulos. Granja propôs Cida-
dão Cearense a Vojvoda, e 
na Câmara foi a vez de Tião 

Simpatia. Avacalhação. - 
nnn - Reassumiu na Pague 
Menos-Aguanambi Cláudio 
Araújo Ribeiro. Completo. 
- nnn - Juristas Ricardo 
Calcini e Dino Andrade 
presentearam ao advogado 
cearense Danúbio Holanda 

com as mais recentes publi-
cações do Tribunal Superior 
do Trabalho, Estratégia 
da Advocacia. Mimos de 
qualidade. - nnn - Visitou 
o Congresso Nacional de 
férias em Brasília Geórgia 
Evangelista. - nnn - A 

nossa top de beleza Wânia 
Negromonte comparada à 
atriz Anne Hathaway com 
pontos pra nossa conter-
rânea. - nnn - Verdadeiro 
colecionador de títulos o 
limoeirense do norte Rodrigo 
Nobre: professor de educação 

física; pós graduação do Ins-
tituto Pró Saber e residente 
em saúde mental coletiva da 
Escola de Saúde Pública do 
Ceará. - nnn - Aniversaria 
hoje a agridoce do gran 
mond da sociedade local 
Talita Pelúcio. Parabéns!

FOTOS: IRATUÃ FREITAS

Mestre em Medicina Estética e em Harmonização OroFacial, o dr. Eugênio Cabral anuncia novas datas para seu curso 
sobre Harmonização Facial e Corporal, em Fortaleza. Após realizar o curso em sua clínica de Lisboa, o especialista retorna à For-
taleza nos dias 25 a 28 de março. Entre os temas que serão ministrados: aplicação de botox, preenchimento, bioestimuladores 
de colágeno, fios de PDO e mesoterapia. Há mais de 10 anos na estética, Dr. Eugênio tem passagem em grandes laboratórios 
multinacionais como Allergan, Abbott e mesoestetic. Como farmacêutico especializado em Saúde Estética Integrativa, especiali-
zou-se em técnicas minimamente invasivas, nutrição, modulação hormonal e intestinal, restabelecendo a saúde e a estética dos 
seus clientes de forma global. Quem quiser participar, basta fazer a inscrição via site: https://dreugeniocabral.com.br

Talita Bezerra, Paula Brandão,Liniane Santos, Priscilla Ramos

As celebrações do mês da 
mulher dão voz a diversas 
manifestações artísticas que 
discutem pautas socialmente 
relevantes. Nesta sexta-feira, 
11, às 19:30, o Teatro Dragão 
do Mar terá como atração 
o espetáculo “RIO dançar o 
mundo” da artista cearense 
Luana Florentino, que prome-
te um show de encanto, força 
e poesia para demonstrar a 
força da mulher sertaneja.

Com 8 faixas autorais, que 
já estão disponíveis em todas 
as plataformas digitais e tra-
zendo referências musicais 
dos folguedos, danças po-
pulares, reisados, maracatus, 
matrizes africanas e demais 
elementos da ancestralidade 
e formação político-artística 
da idealizadora, o show é a 
história de Luana Florentino 
como mulher, negra e LGB-
TQia+. “Eu sou tantas, é a 
história do meu povo, da reti-
rante, que sai da sua terra para 
fazer seus sonhos com as pró-
prias mãos. Nessa caminhada, 
aprendo com meus ancestrais, 
as mestras e os mestres da 
cultura tradicional, dos terri-
tórios do semiárido, que são 
fundamentais nessa constru-
ção e quem eu reverencio e 
respeito”, explica Luana.

O show será dividido em 
três momentos: o “Eu infân-
cia”, onde se mostra a menina 
do interior do sertão criando 
asas e agarrada à natureza; o 

“Eu mulher”, mostrando a su-
peração de obstáculos e a ter-
ceira parte, que ilustra o futu-
ro que ainda não aconteceu. 
“É como um rio desaguando 
mundo afora, fortalecendo a 
nossa cultura com tanta força 
e poesia para gente de todo 
canto do mundo. Do senhor-
zinho rabequeiro, agricultor, 
ao público da alta sociedade, 

que aprecia a música clássica 
e vê nesse projeto a sofistica-
ção para falar da simplicida-
de”, orgulha-se a artista.

Em formato presencial, o 
espetáculo terá capacidade 
para 250 pessoas e contará 
também com acessibilida-
de em libras. Os ingressos 
podem ser adquiridos por 
meio da plataforma Sympla. 

“O Dragão do Mar é um lo-
cal acolhedor. Sempre dese-
jei subir naquele palco com 
o meu show. Nós merece-
mos, agora vamos realizar, 
eu e as pessoas que estão 
comigo, um time lindo, que 
acredita no RIO”, afirma 
Luana Florentino.

De acordo com ela, “RIO” 
é uma forma de promover 

o protagonismo feminino. 
“Sou uma artista indepen-
dente, tudo que fiz até aqui 
foi com muito suor e gar-
ra. Tive portas fechadas por 
gente que sequer conhecia 
minhas habilidades e isso diz 
sobre meu gênero, minha et-
nia e todos os percalços do 
racismo estrutural. Tem uma 
legião de mulheres que ainda 

não sabem que são capazes 
porque foram ensinadas. 
Um dia, mulheres planta-
ram sonhos de liberdade 
em minha cabeça e eu vou 
plantar sonhos de liberda-
de, na cabeça de todas as 
mulheres”, pontua.

Florentino acredita que a 
melhor forma de descrever 
o show é a palavra “bumba”. 
“Tenho um jargão que todo 
mundo já usa, que é o ‘bum-
ba’! Quando me refiro à as-
censão de algo que queremos 
muito que aconteça, uma ex-
plosão. O espetáculo é o ver-
dadeiro ‘bumba’,  divertido e 
muito potente”, brinca. 

“Rio dançar o mundo” 
pretende ainda, promover e 
preservar a cultura cearense 
por meio da música. “Muita 
gente não conhece a própria 
cultura e tenho trazido peda-
ços disso tudo que é o Cea-
rá, seja pela poesia de cordel, 
pela dança, os instrumentos 
como a rabeca e o pífano ou 
a pegada cabaçal e de reisado. 
Quero que as pessoas tenham 
uma experiência estética, é 
mais que um show musical, 
é um espetáculo para dançar, 
refletir, se emocionar e levar 
no corpo ou nos olhos, lágri-
mas de felicidade”, afirma.

Por Yasmim Rodrigues

“Rio dançar o mundo”: espetáculo musical 
mostra a força e a luta da mulher sertaneja
Espetáculo será apresentado no Teatro Dragão do Mar nesta sexta-feira, dia 11, a partir das 19h30

Para financiar parte do álbum, foram realizadas rifas, sorteios, lives e vendas de cordéis

FOTO LUIZ ALVES

Ana Maria e Gabriela Fontenlle com Olga Leite Barbosa

Há um ano falecia o gê-
nio do turismo mossoroense 
Karlo Scheneider Filgueiras 
Nogueira no apogeu dos 
seus 39 anos. Saudades.

O tradicional Festival 
de Quadrilhas de Uruoca, 
na Região Norte do 
Ceará, acontecerá nos 
dias 8, 9 e 10 de julho 
na Praça de Eventos de 
Uruoca. O anúncio foi 
feito pelo prefeito da 
cidade, Kennedy Aquino. 

Ele também confirmou 
que a programação 
oficial será divulgada no 
decorrer dos dias, nas 
redes oficiais do Governo 
Municipal de Uruoca.

O prefeito de Uruoca 
destacou que será 
possível realizar o 
evento pelo avanço na 
campanha de vacinação 
contra a Covid-19.

Os amantes da cultura 
pop e geek podem come-
morar. O Sana, intitulado 
Reencontro, confirma data 
do evento presencial, que 
ocorrerá nos dias 9 e 10 de 
abril, no Centro de Eventos 
do Ceará. Os Ingressos do 
lote 3 estão disponíveis 
pelo Sympla: https://www.
sympla.com.br/sana-reen-
contro__1395037.

Como de costume, 
esta edição do Sana 
também terá o ingresso 
social. A pessoa pode 
realizar a compra do in-
gresso pelo site Sympla 
e, no dia do evento, levar 
1 kg de alimento, que 
serão doados ao Iprede.

Curtinhas

Melissa Albuquerque, Inês Aparecida, Theresa Cristina Gondim, Liniane Santos e Sarah Diva

Ivna e Fátima Mesquita Fátima Belchior, Thereza Câmara e Amanda Gonçalves

Momento da conversa Talita Bezerra, Melissa Albuquerque e Priscilla Ramos Inês Aparecida, Paula Brandão e Liniane Santos

Rapidíssimas
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