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A primeira manifestação do lado ucraniano veio de Mikhailo Podoliako, que participa das negociações com o país vizinho e é conselheiro 
do presidente Volodimir Zelenski. Ele afirmou ontem que a Ucrânia não pretende recuar, mas disse que os diálogos têm avançado. Do lado 

russo, a agência de notícias RIA citou o negociador Leonid Slutski, para quem os diálogos fizeram progressos substanciais. ÚLTIMAS8

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

Rússia e Ucrânia falam em 
acordo “nos próximos dias”

Moscou e Kiev deram os sinais mais otimistas até aqui, dizendo que as negociações
podem levar a um acordo “nos próximos dias”; EUA confirmam que veem sinais de avanço

Campanha 
Março Roxo quer 
conscientizar sobre 
epilepsia no País
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Rússia ataca 
base militar ao 
lado da fronteira 
com a Polônia
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Eleição no Ceará 
deverá ser pautada 
por saúde, emprego 
e segurança
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CE: PREVISÃO DE ÁREA PLANTADA É 4,6% MAIOR QUE EM 2021 ECONOMIA9
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato do(s) Instrumento(s) 
Contratual (ais). O(A) Secretaria de Educação e Cultura do Município de Alcântaras-Ce, torna 
público o Extrato do(s) Instrumento(s) Contratual(ais) resultante(s) do Pregão Eletrônico nº 
2412.01/21- PE. Unidade Administrativa: Secretaria de Educação e Cultura: Objeto: aquisição 
de gêneros alimentícios (para o ano letivo de 2022) destinados ao atendimento dos programas 
de distribuição de merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino do Minicípio de 
Alcântaras/CE, de responsabilidade da Secretaria de Educação. Dotação Orçamentária 
Elemento de Despesas: Relação por: Órgão - Unidade Orçamentária - Dotação Orçamentarias 
- Elemento de Despesa: Secretaria de Educação e Cultura - Fundo Municipal de Educação - 
0702.1236100082.017 - 3.3.90.30.00; Secretaria de Educação e Cultura - Fundo Municipal de 
Educação - 07.02.1236500082.021 - 3.3.90.30.00. Contratado(a) e Valor Global: Seda - 
Comercio de Prod. Alimenticios e Servicos, inscrita no CNPJ N0 14.373.576/0001-09, com o 
valor de R$ R$ 1.301.621,82  (hum milhão, trezentos e um mil, seiscentos e vinte e um reais e 
oitenta e dois centavos). Vigência do(s) Contrato(s): da data da assinatura do(s) contrato(s), 
até 31 de dezembro de 2022. Assina(m) pelos(as) Contratado(as): Lucas Rodrigues Duarte. 
Assina pela Contratante: Edmilson Bezerra Arruda. Alcântaras-Ce, 04 de Fevereiro  de 2022. 
Charllys Alcântara Soares - Pregoeiro Municipal.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento. O Município de 
Barro/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento final do 
Pregão Eletrônico nº 2022.02.22.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora - Oxigenio Cariri 
LTDA vencedora junto aos lotes 01, por ter apresentado preços compatíveis com os praticados 
no mercado, sendo a mesma declarada habilitada por cumprimento integral às exigências do 
Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Prefeitura, sito na Rua José Leite Cabral, 
n° 246, Centro ou ainda através da plataforma eletrônica: bllcompras.com.br. Barro/CE, 11 de 
março de 2022. Heitor Fernandes Felix - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Saúde - Aviso de 
Adiamento - Processo Administrativo de Licitação: Pregão Eletrônico Nº PE-02.28.2/2022-
SMS. Objeto: aquisição de dietas alimentares para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Brejo Santo-CE, conforme especificações constantes no termo de 
referência, que tinha início de abertura marcado para acontecer a partir das 09h:00m (Horário de 
Brasília) do dia 16 de março de 2022, devido a conflito de data e horário com outro certame, fica 
adiada a abertura para acontecer a partir das 09h:00m (Horário de Brasília) do dia 18 de março de 
2022. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação. O 

Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria N° 

23110353/2021, Adjudica e a Chefe de Gabinete Homologa o Pregão Eletrônico Nº 014/22-PE-GAB. 

Objeto: aquisição de móveis, equipamentos, material permanente e de consumo destinados a 

implantação e funcionamento do batalhão de policiamento de rondas e ações intensivas e 

ostensivas/BPRAIO e Policiamento Ostensivo Geral- POG no Município de Ipueiras-CE. Itens 

01,02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,021,22,23,25,27,29,30,32,33,34,35,36,37 para a 

empresa JBR Distribuidora Comercio e Servicos EIRELI, CNPJ: 41.380.220/0001-75, com o valor 

global de R$ 181.010,88 (cento e oitenta e hum mil, dez reais e oitenta e oito centavos); Itens 05,06,19 

e 24  para a empresa JB Atacadista LTDA , CNPJ: 40.214.434/0001-09 com o valor R$ 12.863,30 

(doze mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta centavos; Itens 10,28 e 31 para a empresa Sampla 

Comercio e Serviços de Informatica EIRELI. , CNPJ: 40.219.546/0001-52 com o valor global de R$ 

41.299,93 (quarenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos); Item 26 

Fracassado. Ipueiras/CE, 25 de Fevereiro de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação. O 
Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria N° 
23110353/2021, Adjudica e o Secretário de Desenvolvimento Agrário Homologa o Pregão 
Eletrônico Nº 015/22-PE-SDA. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de 
grade aradora 14 discos, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário 
do Município de Ipueiras – CE. Para a empresa Cequip Importaçao e Com LTDA, CNPJ: 
07.327.166/0001-66, com o valor global de R$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais). 
Ipueiras/CE, 08 de Março de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada 
pela Portaria N° 23110353/2021, Adjudica e a Secretária de Educação Homologa o Pregão 
Eletrônico Nº 016/22-PE-SEDUC. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de veículos de grande porte (tipo ônibus e ônibus executivo) usados, em bom estado 
de conservação, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação do Município de Ipueiras-CE. Para a empresa WC Veículos & Maquinas LTDA, CNPJ: 
21.744.769/0001-94, com o valor global de R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais). 
Ipueiras/CE, 08 de Março de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 
016/22-PE-SEDUC - Contrato Nº 2020581. Contratante: Fundo de Desenvolvimento da 
Educação Básica. Contratada(o): WC Veiculos & Maquinas LTDA. Objeto: aquisição de veículos 
de grande porte (tipo ônibus e ônibus executivo) usados, em bom estado de conservação, 
destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Ipueiras-CE Valor Total: R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais). 
Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0503.123610335.2.039 Manutenção do 
Transporte Escolar, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamento e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.48, no valor de R$ 625.000,00; Vigência do Contrato: 08 
de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da Assinatura do Contrato: 08 de Março de 
2022. Ipueiras/CE, 08 de Março de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Retificação de Extrato de 
Contrato - Contrato Nº 20220049. Origem: Pregão Nº 057/21-PE-FMS. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Ipueiras e Contratada(o): WC Veiculos & Maquinas LTDA. Objeto: 
aquisição de veículos automotores ambulância tipo simples remoção para atender as 
necessidades do Hospital e Maternidade Otacílio Mota, junto a Secretaria de Saúde do 
Município de Ipueiras/CE. Valor Total de R$ 708.000,00 (setecentos e oito mil reais). Programa 
de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0301.041220137.2.009 Manutenção das Ações da Sec. 
De Administração e Finanças, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e 
material permanente, Subelemento 4.4.90.52.48, no valor de R$ 708.000,00. Vigência: 03 de 
Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022. Data da Assinatura: 03 de Janeiro de 2022. 
Ipueiras/CE, 11 de Março de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 014/22-
PE-GAB - Contrato Nº 20220542. Contratante: Gabinete do Prefeito. Contratada(o): JB Atacadista 
LTDA Objeto: aquisição de móveis, equipamentos e material permanente destinados a 
implantação e funcionamento do batalhão de policiamento de rondas e ações intensivas e 
ostensivas/BPRAIO e Policiamento Ostensivo Geral- POG no Município de Ipueiras-CE. Valor 
Total: R$ 12.863,30 (doze mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta centavos); Programa de 
Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0201.061220137.2.006 Apoio Integrado a Segurança Pública , 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 
4.4.90.52.34, no valor de R$ 12.863,30; Contrato Nº: 20220543. Contratante: Gabinete do Prefeito. 
Contratada (o): JBR Distribuidora Comercio e Servicos EIRELI Objeto: aquisição de móveis, 
equipamentos e material permanente destinados a implantação e funcionamento do batalhão de 
policiamento de rondas e ações intensivas e ostensivas/BPRAIO e Policiamento Ostensivo Geral- 
POG no Município de Ipueiras-CE. Valor Total R$ 150.739,52 (cento e cinquenta mil, setecentos e 
trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos); Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 
0201.061220137.2.006 Apoio Integrado a Segurança Pública , Classificação econômica 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R$ 
150.739,52; Contrato Nº: 20220544. Contratante: Gabinete do Prefeito. Contratada (o): Sampla 
Comercio e Serviços de Informatica EIRELI. Objeto: aquisição de móveis, equipamentos e material 
permanente destinados a implantação e funcionamento do batalhão de policiamento de rondas e 
ações intensivas e ostensivas/BPRAIO e Policiamento Ostensivo Geral- POG no Município de 
Ipueiras-CE. Valor Total R$ 41.299,93 (quarenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e 
noventa e três centavos); Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0201.061220137.2.006 
Apoio Integrado a Segurança Pública , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e 
material permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R$ 41.299,93; Contrato Nº: 
20220545. Contratante: Gabinete do Prefeito. Contratada(o): JBR Distribuidora Comercio e 
Servicos EIRELI. Objeto: aquisição de materiais de consumo destinados a implantação e 
funcionamento do batalhão de policiamento de rondas e ações intensivas e Ostensivas/BPRAIO e 
Policiamento Ostensivo Geral- POG no Município de Ipueiras-CE. Valor Total R$ 30.271,36 (trinta 
mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos); Programa de Trabalho: Exercício 2022 
Atividade 0201.061220137.2.006 Apoio Integrado a Segurança Pública , Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 30.271,36; Vigência 
dos Contratos: 25 de Fevereiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da Assinatura dos 
Contratos: 25 de Fevereiro de 2022. Ipueiras/CE, 25 de Fevereiro de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 015/22-
PE-SDA. Contrato Nº 20220583. Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Agrário. 
Contratada(O): Cequip Importaçao e Com LTDA. Objeto: Registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisições de grade aradora 14 discos, para atender as necessidades da Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário do Município de Ipueiras – CE. Valor Total: R$ 120.000,00 (Cento e Vinte 
Mil Reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0901.041220137.2.061, Manutenção 
das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário, Classificação econômica 4.4.90.52.00 
Equipamento e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.40, no valor de R$ 120.000,00; 
Vigência do Contrato: 08 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da Assinatura do 
Contrato: 08 de Março de 2022. Ipueiras/CE, 08 de Março de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Itaitinga – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, 
que do dia 15 de março de 2022 a 28 de março de 2022 até às 08h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 00.22.09.03.001-PERP, tipo 
menor preço global, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual prestação de 
serviços de coffee break e refeições para atender as necessidades das diversas Secretarias do 
Município de Itaitinga/CE, no endereço eletrônico “www.bbmnetlicitacoes.com.br. A abertura das 
propostas acontecerá no dia 28 de março de 2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da sessão 
de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 28 de março de 2022 (Horário de Brasília). 
Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08h às 12h), 
e poderão ser solicitadas através do telefone (85) 3377-1361. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico. A 
Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, torna público que a partir do dia 14 de março de 2022 às 
09h00min estará disponível o cadastramento das propostas de preços no Site: www.bll.org.br, 
referentes ao Pregão Eletrônico nº. 1003.01/22- PE, cujo objeto é a aquisição de material didático 
infanto juvenil e materiais permanentes como: notebooks, crome books, tv's smart e impressoras 
para as Escolas Municipais de Milhã-CE, por intermédio do Convênio Nº 020/2021 celebrado com o 
Governo do Estado do Ceará. Início da sessão de disputa de lances: dia 28 de março de 2022 às 
09h00min. (horário de Brasília - DF). Referido Edital poderá ser adquirido no Site: www.bll.org.br ou 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h00min às 14h00min na Sala da Comissão 
de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira, Nº 406, Centro. Milhã - Ceará, 14 de março 
de 2022. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Município de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município de Novo Oriente 
torna público que a partir das 16:00h do dia 14 de março de 2022, estará disponível o Cadastramento 
das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 00.004/2022, cujo objeto versa sobre a 
contratação de empresa para locação de veículos para atender as necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Novo Oriente. Data de Abertura das Propostas: 28 de março de 2022 
das 09:00 às 09:30h. Data da Disputa de Preços: 28 de março de 2022 às 09:30 horas (Horário de 
Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas (Horário local), na 
Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do site: www.bll.org.br. Novo 
Oriente, 14 de março de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu. A Comissão de Licitação divulga o 
resultado do julgamento dos Documentos de Habilitação referente à Tomada de Preços nº 
001/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
técnicos especializados de apoio e assessoria tributária no incremento das receitas próprias 
municipais, junto a Sec. de Administração e Finanças do Município de Tururu – CE. Empresa 
Habilitada: 01. Carolina Vasconcelos Sociedade Individual de Advocacia. Empresa Inabilitada: 
01 R&A. Assessoria Contábil e Informática S/S LTDA. A partir desta publicação, fica aberto o 
prazo recursal, previsto no Art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93. Tururu/CE, 
11 de março de 2022. À Comissão. 
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Mega-Sena. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.462 da Mega-Sena, sortea-
das na noite deste sábado em São Paulo. Os números sorteados foram: 03, 16, 23, 41, 45 e 57. O 
prêmio para o sorteio da próxima quarta-feira voltou a acumular e está estimado em R$ 165 milhões.NACIONAL

Nós temos todos os insumos no Brasil
Ministro Paulo Guedes (Economia) durante ceri-

mônia do Plano Nacional de Fertilizantes

L evantamento exclusivo realizado pelo 
instituto Orbis para o Diário do Po-
der revela que mais de oito (82,4%) em 
cada dez brasileiros apoiam a redução da 

maioridade penal. Para 36,9%, a idade penal mí-
nima deve ser definida para os 16 anos, idade em 
que se tem noção do que é certo e errado; 24,3% 
acreditam que a maioridade penal deve ser fixada 
aos 14 anos, como ocorre em muitos países de-
senvolvidos; e outros 21,2% acreditam que não 
deve haver um limite de idade no Direito Penal.

Fica como está
Apenas 17,6% acreditam que a maioridade 

penal deve permanecer como está, com meno-
res protegidos até os 18 anos.

Caso único
Entre os brasileiros com mais de 66 anos, a 

maioria (34,9%) acredita que não deve existir 
limite de idade para o processo penal.

Defesa própria
Já a maioria (35,5%) dos brasileiros abaixo 

dos 18 anos acha que a maioridade penal deve 
existir, mas permanecer como é atualmente.

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.

Jogo rápido
Como os senadores alteraram o texto, o pro-

jeto teve de voltar à Câmara, que, sem demora, 
iniciou a discussão e votação tarde da noite.

Desenvoltura
A agilidade da Câmara tem sido justificada 

por deputados federais que citam, a liderança e 
autoridade do seu presidente, Arthur Lira (PP-
-AL).

Tar-ta-ru-gas
A lerdeza do Senado fez um projeto tão im-

portante para os brasileiros dormitar na gaveta 
de Rodrigo Pacheco desde 13 de outubro.

Luz no horizonte
Se o PT deve perder quase todos os atuais 

governos estaduais, tem tudo para eleger 
três em sua bancada no Senado: os futuros 
ex-governadores Rui Costa (BA), Camilo 

Pesquisa: 82% querem reduzir maioridade penal 

O PODER SEM PUDOR

No golpe de 1964, a polícia prendeu em 
Curitiba o advogado Noel Nascimento. Um 
major queria nomes de comunistas. “Não 
conheço nenhum comunista, major.” O oficial 
insistiu: “Claro que conhece e tem que contar. 
Ou se arrepende.” Noel não se impressionou: 

“Mas eu tenho medo. Conheço dois, mas eles 
podem se vingar de mim.” O oficial caiu na 
conversa: “Não tenha medo.” O preso deu com 
a língua nos dentes: “Não diz que fui eu quem 
disse, ok? Conheço Kruschev e Mao Tsé-
-tung.” Noel ficou um mês na solitária.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Entregando comunistas

Câmara demonstra agilidade 
que falta ao Senado
A Câmara dos Deputados só 
precisou de duas horas para 
discutir e aprovar, durante a ma-
drugada desta sexta-feira (11), o 
projeto que unifica, na origem, 
o ICMS estadual incidente sobre 
combustíveis. Os deputados 
entenderam a necessidade de 
urgência do projeto, que deve 
reduzir o impacto do aumento 
dos preços dos combustíveis. 
Bem ao contrário do Senado 
presidido pelo roda-presa Ro-
drigo Pacheco, que levou cinco 
meses para pautar, analisar e 
aprovar o mesmo texto.

Santana (CE) e Welington Dias (PI).

Parece piada
O DF já nem sequer obriga o uso de más-

caras em locais fechados, mas os rebeldes sem 
causa da UnB vão se reunir só no dia 31 para 
decidir se voltam ao trabalho presencial em 
maio ou junho. É um deboche.

Olho neles
A partir de 5 de abril e até a posse dos eleitos, 

gestores públicos demagogos ficam proibidos 
de conceder aumentos a servidores, indepen-
dente da esfera de governo: federal, estadual ou 
municipal.

Interesse com mãozinha
Em 5 anos, o interesse na internet por Bol-

sonaro ficou à frente de Lula, diz o Google 
Trends, com duas exceções: quando o petista 
foi solto, em 2019, e quando o STF anulou suas 
condenações para torná-lo candidato.

São uns artistas
É 2º vice-presidente da Associação dos Do-

centes da UnB, que mico, o ativista que, conde-
nado por improbidade, foi nomeado secretário 
de Transparência, logo de Transparência, da 

prefeitura petista de Belém, cidade localizada a 
quase 2.000km de estrada da universidade.

Como prometido
A nova lei permitirá a Bolsonaro cumprir a 

promessa de reduzir a zero, em 2022, PIS/Pa-
sep e Cofins sobre produção e importação de 
diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo e 
querosene de aviação. 

Padrão ouro
O banco americano Goldman Sachs, o pri-

meiro grande de Wall Street a deixar de operar 
na Rússia, prevê que o preço da onça do ouro 
(28,3 gramas) vai disparar para mais de US$2,3 
mil. Já passou dos US$2 mil.

Um sol para cada
A Associação Brasileira de Energia Fotovol-

taica (Absolar) comemorou a marca histórica 
atingida pelo setor com geração de 14 giga-
watts. É mais que uma Itaipu em telhados, fa-
chadas e pequenos terrenos.

Pensando bem... 
...se chamassem o fundo para segurar o pre-

ço dos combustíveis de “fundão da eleição”, se-
ria aprovação garantida.

Objetivo da cam-
panha é mostrar 
que a empatia é 
tão importante 
para a pessoa 
com epilepsia 
quanto o trata-

mento e que a fal-
ta de informação 
e o preconceito 
podem impactar
a qualidade de 

vida das pessoas 
com epilepsia

A campanha Março Roxo 
deste ano, promovida pela 
Associação Brasileira de 
Epilepsia (ABE), quer cons-
cientizar a população sobre 
a doença que acomete 2% da 
população no Brasil e afe-
ta em torno de 50 milhões 
de pessoas em todo o mun-
do, de acordo com a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS).

A iniciativa internacional 
começou no Canadá, em 
2008, baseada no relato da 
menina Cassidy Megan, que 
compartilhou seu sentimen-
to de solidão por ter epilep-
sia. A cor roxa foi escolhida 
em alusão à lavanda, flor li-
gada ao sentimento de isola-
mento descrito por Cassidy. 
No dia 26 de março, é come-
morado o Dia Internacional 
de Conscientização sobre a 
Epilepsia, o Purple Day.

O objetivo da campanha 
é mostrar que a empatia é 
tão importante para a pes-
soa com epilepsia quanto o 
tratamento e que a falta de 
informação e o preconceito 
podem impactar fortemente 
a qualidade de vida das pes-
soas com epilepsia, disse, à 
Agência Brasil, o vice-presi-
dente da ABE, neurologista 
Lecio Figueira. A estimativa 
é que até 70% das pessoas 
com epilepsia no mundo 
não recebem diagnóstico e 
tratamento adequados, se-
gundo o neurologista.

“A epilepsia é uma doen-
ça neurológica caracterizada 
por descargas elétricas anor-
mais e excessivas no cérebro, 
que são recorrentes e geram 
as crises epilépticas. Para 
considerar que uma pessoa 
tem epilepsia, ela deverá ter 
repetição de suas crises epi-
lépticas. Portanto, a pessoa 
poderá ter uma crise epi-

léptica [convulsiva ou não] 
e não ter o diagnóstico de 
epilepsia”, explicou o neuro-
cirurgião pediátrico Ricardo 
Santos de Oliveira, orien-
tador pleno do Programa 
de Pós-Graduação do De-
partamento de Cirurgia e 
Anatomia da Faculdade de 
Medicina de 
Ribeirão Pre-
to, da Uni-
versidade de 
São Paulo, e 
médico assis-
tente da Di-
visão de Neu-
rocirurgia do 
Hospital das 
Clínicas da 
Faculdade de 
Medicina de 
Ribeirão Pre-
to.

Doenças
O vice-

- pre s i d e nt e 
da ABE, Le-
cio Figuei-
ra, disse que 
as doenças 
n e u r o l ó g i -
cas mais fre-
quentes são 
o acidente 
vascular ce-
rebral (AVC), dores de cabe-
ça e epilepsia. O estigma da 
epilepsia, segundo Figueira, 
é de uma pessoa retardada, 
que cai no chão, tem con-
vulsão e baba. “O estigma da 
epilepsia é esse. Mas isso não 
é a realidade. A maior parte 
das pessoas com epilepsia 
não têm alteração cognitiva 
significativa ou deficiência 
mental, toma o medicamen-
to apropriado para a doença 
que controla as crises e toca 
a sua vida. São pessoas pro-
dutivas, casam”. Figueira ad-
mitiu que existe uma parcela 

reduzida de pessoas que 
apresenta mais dificuldade, 
cujo controle é mais difícil. 
Por isso, a conscientização 
é importante para as pes-
soas entenderem a epilep-
sia, reforçou.

Não se trata de uma doen-
ça mental, no sentido da lou-

cura, deixou 
claro Lecio 
Figueira. É 
uma doença 
ligada ao fun-
c ionamento 
do cérebro. A 
maneira me-
lhor de tradu-
zir a doença é 
dizer que se 
trata de um 
curto-circui-
to cerebral, 
explicou o es-
pecialista.

“Essa ati-
vação anor-
mal do cére-
bro leva aos 
sintomas, e 
dependendo 
como ocorre 
essa ativação, 
pode ter sin-
tomas dife-
rentes. A crise 
pode ser uma 

alteração da visão, uma sen-
sação esquisita, uma saída 
fora do ar, só a mão da pes-
soa ficar tremendo”, explicoi. 
Quando a ativação é mais 
ampla e pega todo o cérebro, 
pode levar a uma crise, cha-
mada de convulsão. A pes-
soa cai no chão, se debate, 
fica roxa, baba, pode morder 
a língua.

Controle
A epilepsia não tem cura, 

mas a maior parte das epilep-
sias tem controle com me-
dicação. “A maior parte vai 

ficar totalmente controlada 
com medicação, assim como 
a maior parte das doenças 
crônicas, como colesterol 
alto, diabetes, hipertensão. 
Você não cura essas doen-
ças, mas consegue controlar 
e ter uma vida normal”, asse-
gurou Lecio Figueira. “Tem 
um tratamento muito eficaz, 
que permite que a pessoa to-
que a vida normal, na maior 
parte dos casos”.

A epilepsia é definida por 
crises epilépticas. A pessoa 
deve ter, pelo menos, uma 
crise na vida e um risco alto 
de voltar a ter crise. “Você 
não precisa ter crise toda 
hora, convulsão toda hora, 
para dizer que tem epilep-
sia. Basta ter tido uma crise 
na vida, ter um risco alto de 
voltar a ter e precisar tomar 
remédio para controlar esse 
risco”, disse Figueira, acres-
centando que há vários tipos 
de crise epiléptica. “O fato 
de você nunca ter tido uma 
convulsão não quer dizer 
que você não tem epilepsia”.

Dependendo da região 
do cérebro em que houver a 
ativação, uma criança pode 
ter uma pequena desligada 
e depois voltar ao normal, 
meio confusa; pode ficar 
com olhar meio perdido e 
não responder aos chama-
dos; pode fazer movimen-
tos sem propósito com as 
mãos. Como cada região do 
cérebro tem uma função, 
há diversas tipos de crises 
epilépticas. Lecio Figueira 
disse que a epilepsia pode 
começar em qualquer época 
da vida. Atualmente, com a 
maior quantidade de idosos 
na população, é mais co-
mum a epilepsia iniciar na 
terceira idade, superando as 
crianças. (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

Ultraprocessados: 
risco de obesidade 
maior em jovens

O consumo de alimentos 
ultraprocessados pode au-
mentar em 45% o risco de 
obesidade para adolescentes, 
segundo estudo de pesquisa-
dores da Universidade de São 
Paulo e publicado no Journal 
of the Academy of Nutrition 
and Dietetics.

A pesquisa apontou ainda 
que uma alimentação com 
alto consumo desse tipo de 
produto aumenta em 52% o 
risco de acúmulo de gordura 
abdominal e em 63% a chance 
para gordura visceral, entre os 
órgãos internos. O trabalho 
foi financiado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo (Fapesp).

Participaram do estudo 
3.580 adolescentes com idade 
entre 12 e 19 anos nos Estados 
Unidos. As entrevistas e exa-
mes foram conduzidos entre 
2011 e 2016. Os jovens foram 
entrevistados de forma quali-
tativa, em um método que re-
lembra toda a alimentação da 
pessoa nas últimas 24 horas.

Daniela Neri, uma das res-
ponsáveis pelo estudo, disse 
que foram feitas duas entre-
vistas com cada adolescen-
te, em geral, sendo uma em 
um dia útil e outra no fim 
de semana. Dessa forma, de 
acordo com a pesquisadora, 
é possível ter um panorama 
da alimentação no cotidiano 
do jovem. “Um entrevistador 
treinado pergunta tudo o que 
ele consumiu nas últimas 24 
horas por refeição, como foi 
preparado, horário consumi-
do. É um dos métodos com 
menor erro para avaliar con-
sumo”, explicou.

Os adolescentes passaram 
também por exames que me-
diram a massa corporal e o 

acúmulo de gordura no abdo-
me e nos órgãos internos. Da-
niela Neri enfatiza que a gor-
dura visceral aumenta o risco 
para diversas doenças.

A partir dos dados cole-
tados, os jovens foram dis-
tribuídos entre três grupos, 
dos que menos consumiam 
os ultraprocessados aos que 
mais tinham esses alimentos 
na dieta. “A gente conseguiu 
observar que a partir do au-
mento do consumo desse ali-
mentos no peso da dieta, ha-
via maior risco de obesidade”, 
disse a pesquisadora.

Açúcar
Daniela Neri disse que os 

alimentos ultraprocessados 
têm muito pouco conteúdo 
nutricional, mas são mais 
atrativos, especialmente para 
crianças, por terem sabores, 
cores e texturas feitos para 
agradar. “São formulações de 
substâncias obtidas a partir 
do fracionamento de alimen-
tos frescos”, disse dando como 
referência produtos como re-
frigerantes, biscoitos rechea-
dos, macarrão instantâneo, 
salgadinhos e alimentos con-
gelados.

Apesar do uso de alimentos 
frescos na produção, a pesqui-
sadora alerta que o resultado 
final são produtos muito ca-
lóricos e com quantidades 
altas de sal, gorduras e açúcar. 
“Muito pouco do alimento 
fresco fica nessas formula-
ções. Elas incluem açúcar, 
óleos e gorduras também. 
São acrescidos de muitas 
substâncias que são de uso 
exclusivo industrial, como 
concentrados de proteína, 
gordura hidrogenada e ami-
dos modificados”, disse.

Campanha Março Roxo quer 
conscientizar sobre epilepsia
Movimento quer conscientizar a população sobre a doença que acomete 2% da 
população no Brasil e afeta em torno de 50 milhões de pessoas em todo o mundo
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Segurança. O Governo do Ceará e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), 
por meio da Coordenadoria de Defesa Social (Codes), empossaram, no último dia 12, os 35 novos 
Conselhos Comunitários de Defesa Social (CCDS) de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF).CIDADES

A distribuição gratuita, por parte do Governo do Es-
tado, de acessórios básicos de segurança aos ciclistas é o 
teor principal do projeto que busca criar o Programa de 
Apoio ao Ciclista de Baixa Renda no Ceará. A proposta, 
de autoria da deputada Érika Amorim (PSD), foi aprova-
da durante sessão plenária da última quarta-feira (9/3) da 
Assembleia Legislativa.  “A aprovação do nosso projeto de 
indicação nos animou, pois a segurança desses ciclistas é 
uma pauta preocupante. Muitos deles são pais de famí-
lia e utilizam as bicicletas como único meio de transpor-
te, mas sem nenhum equipamento de proteção. Iremos 
acompanhar o andamento da proposta e torcer pela sua 
implementação no Ceará”, assinalou a parlamentar, ter-
ceira secretária da Mesa Diretora da Casa. 

Apoio aos ciclistas

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 14 de março de 2022  O ESTADO                     

Indígenas e quilombolas
Com inscrições feitas no site do Ministério da Edu-

cação, o Programa de Bolsa Permanência vai beneficiar 
com bolsas para diversos cursos, estudantes indígenas 
e quilombolas matriculados em cursos de graduação 
presencial ofertados por instituições federais de ensino 
superior. No Ceará muitos jovens indígenas e quilombo-
las vão ser beneficiados.

Concurso
A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará 

(DPCE) está com inscrições abertas até o dia 05 de Abril 
vindouro para o concurso de Defensor Público. São 60 
vagas disponíveis, com 5% para pessoas com deficiência; 
20 vagas para pessoas negras; 5% para quilombolas e 5% 
para indígenas. Outras informações no site www.concur-
sosfcc.com.br

Ex-deputados fora
Apesar de muitas especulações e até notícias registra-

das em espaços jornalísticos sérios de que eles poderiam 
voltar ao palanque como candidatos, está definido: os 
ex-deputados Antonio Jacó (Maciço de Baturité), Idemar 
Citó e Odilon Aguiar(Inhamuns) não irão postular seus 
retornos ao Legislativo Estadual. A nossa reportagem 
conversou diretamente com os três, que agora aguardam 
definição para o devido apoio no pleito de outubro pró-
ximo.

Indefinição
O ex-vice-prefeito do Eusébio, Manuel Cardoso 

Linhares, presidente da ABIH, Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis, está sendo incentivado para se 
filiar a um partido político e disputar vaga de deputado 
estadual.”Manezim”, como é chamado tem incentivo 
do próprio Presidente da República, Jair Bolsonaro, de 
quem se tornou amigo. Sua indefinição deve estar por 
um fio. Anotem.

TRE presencial
A partir desta segunda-feira,14 de Março, o Tribunal 

Regional Eleitoral (TRE) retornará com o atendimento pre-
sencial na capital e interior, que estava suspenso. É impor-
tante saber que os atendimentos presenciais terão que ser 
feitos através de agendamento pelo 148. Estamos atentos.

Emenda aprovada
Durante a mesma sessão foi aprovado projeto de 

autoria do Executivo que cria a Escola Pública de Trân-
sito do Estado do Ceará, iniciativa com o objetivo de 
executar cursos, ações e projetos educativos voltados 
para o exercício da cidadania no trânsito. A proposta 
contou com emenda da deputada Érika Amorim (Foto), 
que trata da celebração de ações educativas voltadas 
para a segurança de ciclistas e pedestres.

FOTO SMS

Mais de 26 mil fortalezenses ainda não 
receberam segunda dose de Astrazeneca

De acordo com o último 
levantamento da Secretaria 
Municipal da Saúde de For-
taleza (SMS), divulgado pela 
Prefeitura da Capital, 26.342 
fortalezenses, incluindo 
pessoas que completaram o 
prazo para a segunda dose 
do imunizante contra a co-
vid-19, da marca Astrazene-
ca, há mais de um ano, ainda 
não compareceram aos lo-
cais de vacinação agendados. 
O imunobiológico, disponí-
vel na Rede de Frio Muni-
cipal para este público, está 
próximo do vencimento. Ao 
todo, levando em conside-
ração as outras marcas da 
vacina, cerca de 183 mil for-
talezenses não deram con-
tinuidade ao seu esquema 
vacinal, que é composto por 
duas doses da mesma marca, 
mesmo ultrapassando a data 
limite recomendada.

A Prefeitura de Fortaleza 

anunciou, ainda, que irá di-
vulgar a lista nominal con-
tendo os que não receberam 
a segunda dose das marcas 
CoronaVac, Janssen e Pfizer. 
A primeira lista divulgada 
foi a da marca AstraZene-
ca, devido à proximidade 
do vencimento dos lotes do 
imunobiológico disponíveis 
na rede de saúde fortalezen-
se. A secretária de saúde da 
Capital, Ana Estela Leite, 
lamentou o desperdício das 
doses da vacina e reforçou a 
importância da imunização 
para o enfrentamento ao co-
ronavírus.

“Temos logística e plane-
jamento eficazes para evitar 
o desperdício. Realizamos 
o remanejamento constante 
para que as doses próximas 
ao vencimento sejam as pri-
meiras a serem aplicadas. 
Porém, no caso da AstraZe-
neca, o prazo está curto e es-

tas pessoas devem procurar 
o poder público o mais rá-
pido possível para dar con-
tinuidade ao seu esquema 
vacinal primário, em que é 
recomendado que as duas 
primeiras doses sejam reali-
zadas com o mesmo imuno-
biológico”, pontuou.

A SMS informou, ainda, 
que, caso o cidadão tenha 

recebido sua segunda dose 
e conste na listagem, deve 
buscar um dos mais de 70 
centros de vacinação con-
tra a covid-19, em Forta-
leza, levando seu cartão de 
vacinação e os documentos 
pessoais para a retificação. 
Caso esteja em outro es-
tado, pode informar por 
meio da Ouvidoria Digital. 

O governador Camilo 
Santana (PT) entregou ao 
Corpo de Bombeiros do 
Ceará (CBMCE), no último 
dia 12, novos equipamentos 
e fardamentos para o com-
bate a incêndios urbanos e 
florestais. Dentre os equi-
pamentos, estão um robô 
autopropelido, uma auto-
escada mecânica articulada 
e uma viatura de combate a 
incêndio florestal. Segundo 
o Executivo estadual, o ob-
jetivo é otimizar a atuação 
da corporação e aumentar 
a de seus profissionais em 
ocorrências, garantindo, 
também, “mais segurança à 
população cearense”.

Na avaliação do coman-
dante do Corpo de Bom-
beiros em Fortaleza, Gled-
son Rodrigues, a ampliação 
do aparato tecnológico da 
corporação só potencializa 
as ações de seus profissio-
nais. “Além de capacitar 
o homem, é muito impor-
tante investir em tecnolo-
gia para prestar o melhor 
serviço para a população e 
cumprir a missão do Corpo 

de Bombeiros que é: vidas 
alheias e riquezas salvar”, 
ressalta. 

De acordo com o CB-
MCE, os equipamentos são 
considerados “o que há de 
mais moderno” para com-
bate a incêndios e salva-
mentos complexos. Além 
dos veículos e equipamen-
tos já entregues, foi adqui-
rida, também, uma viatu-
ra Multi Operações Auto 
Bomba Plataforma, Salva-
mento e Extinção Especial, 
que, segundo o Governo, 
deve chegar ainda este ano.

Para Camilo, a entrega 
faz parte de um grande in-
vestimento que está sendo 
feito na área da Segurança 
Pública. “São novos quar-
téis, equipamentos, valo-
rização dos profissionais, 
tudo para que os profissio-
nais possam oferecer o que 
há de melhor no mundo 
para os cearenses”, desta-
cou. Ainda segundo o che-
fe do Executivo estadual, 
o investimento total foi de 
mais de R$ 27 milhões. Os 
novos equipamentos serão 

utilizados em situações de 
combate a incêndios urba-
nos e florestais. Já o robô 
será empregado em situa-
ções em que o uso da mão-
-de-obra humana não é vi-
ável.

Nova farda
Em meio à entrega dos 

novos equipamentos, hou-
ve, também, a apresentação 
do novo fardamento a ser 
utilizado pelos profissio-
nais da corporação. “O uni-
forme possui filmes retro 
refletivos na gandola e na 
calça. Além disso, o laran-
ja fluorescente e as faixas 
retrorrefletivas, atendem a 
um padrão internacional 
para uniformes de alta vi-
sibilidade com o objetivo 
de aumentar a seguran-
ça dos profissionais. Mais 
conforto e segurança para 
os bombeiros”, explica o 
comandante-geral do Cor-
po de Bombeiros, Ronaldo 
Roque.

Por sua vez, o titular da 
Secretaria da Segurança 
Pública e Defesa Social do 

Ceará (SSPDS-CE), San-
dro Caron, justificou a re-
formulação do fardamento 
da corporação. “O laranja 
é a cor universal do salva-
mento. E o novo uniforme 
ressalta a cor e traz mais 
conforto e proteção para 
os homens e mulheres que 
fazem parte do Corpo de 
Bombeiros. Ganha a corpo-
ração, a sociedade e a Segu-
rança Pública”, destacou.

Além dos novos farda-
mentos e equipamentos, o 
comando geral do Corpo 
de Bombeiros do Ceará vai 
receber uma nova sede: o 
Centro Integrado de Segu-
rança Pública (CISP). Com 
isso, o antigo prédio, tam-
bém conhecido como Ca-
sarão Vermelho, será trans-
formado em um museu, 
com a finalidade de “contar 
a história da corporação”. 
Nos últimos sete anos, ao 
todo, foram investidos 
mais de R$ 144 milhões 
para construção e refor-
ma de quartéis, compra de 
equipamentos, capacitação 
e valorização salarial.

FOTO ASCOM CBMCE

Durante os últimos sete anos, o Corpo de Bombeiros do Ceará, com 96 anos de existência, recebeu investimentos acima de R$ 144 milhões

CORPO DE BOMBEIROS
Governo entrega novos equipamentos 

e fardamentos à corporação
Aparato vai ser utilizado em situações de combate a incêndios urbanos e florestais. 
O robô será empregado em casos que o uso da mão-de-obra humana não é viável



7O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 14 de março de 2022

Reino Unido. A rainha Elizabeth 2ª, 95, já não pode mais andar com seus famosos cães da raça 
corgi devido à fragilidade de seu corpo e saúde. Segundo o portal britânico The Sun, ela não 
conseguiu andar com os animais fora do Castelo de Windsor nos últimos seis meses.INTERNACIONAL

Guerra: jornalista 
americano é morto 
próximo de Kiev

Documentarista e pro-
dutor de TV premiado, o 
americano Brent Renaud, 
morto nos arredores da 
capital da Ucrânia nes-
te domingo (13), tinha 
experiência na cobertura 
de diversos conflitos pelo 
mundo. Segundo seu perfil 
no Pulitzer Center, do qual 
foi bolsista, o jornalista de 
50 anos já havia registrado 
as guerras do Iraque e do 
Afeganistão, os efeitos do 
terremoto do Haiti, a dis-
puta entre cartéis de drogas 
no México e a revolta polí-
tica no Egito, entre outras 
situações de risco.

Neste domingo (13), a 
polícia de Kiev anunciou 
que o americano havia sido 
morto em um ataque em 
Irpin, nos arredores da ca-
pital, região que vem sendo 
alvo de uma forte ofensiva 
russa. Em um vídeo gravado 
em um hospital, o jorna-
lista americano Juan Diego 
Arredondo diz que estava 
com Renaud na cidade de 

Irpin, nos arredores de Kiev, 
neste domingo (13) e que 
eles iriam gravar em um 
campo de refugiados da 
região. Após passarem por 
um posto de controle, foram 
atacados a tiros e Renaud 
foi atingido. Arredondo, 
que se feriu, disse que 
não sabia como estava o 
colega. Brent Renaud se 
dividia entre Nova York 
e a cidade de Little Rock, 
no estado do Arkansas. 
Ao longo de sua carreira, 
colaborou com veículos de 
comunicação como o The 
New York Times, a HBO, 
o Discovery Channel e a 
NBC. Após sua morte, a 
polícia de Kiev divulgou que 
ele era correspondente do 
Times, mas uma porta-voz 
do meio de comunicação 
americano esclareceu que 
ele não estava na Ucrânia 
a serviço da empresa e que 
a confusão ocorreu por 
ter sido encontrada uma 
credencial antiga do jornal 
nos pertences dele.

Forças russas lançaram vá-
rios ataques aéreos contra um 
centro de treinamento mili-
tar nos arredores da cidade 
de Lviv, no oeste da Ucrânia, 
a menos de 25 quilômetros 
da fronteira com a Polônia, 
afirmaram autoridades locais 
neste domingo (13).

O governador regional 
Maksim Kozitskiy disse que 
9 pessoas morreram e 57 fica-
ram feridas após aviões russos 
dispararem cerca de 30 fogue-
tes contra o Centro Interna-
cional de Manutenção da Paz 
e Segurança de Iavoriv. Ele 
acrescentou que alguns desses 
foguetes foram interceptados 
antes de atingirem a base.

A instalação de 360 quilô-
metros quadrados é uma das 
maiores da Ucrânia e a maior 
da parte ocidental do país. 
Instrutores militares estran-
geiros já trabalharam na base, 
disse o governo ucraniano. 
Não ficou claro se algum deles 
estava lá no momento.

Segundo o correspondente 
do jornal britânico The Guar-
dian, socorristas que estão em 
Iavoriv disseram que o núme-
ro de mortos é maior do que 
o anunciado até agora e chega 
a 20. Dezenove ambulâncias 
com sirenes ligadas foram vis-
tas pela agência Reuters diri-
gindo-se às instalações após 
o ataque, e uma fumaça preta 
subiu da área.

Muitos ucranianos fugiram 
para Lviv desde que a inva-
são russa começou. A 40 km 
de distância da Polônia, a ci-
dade é um centro de trânsito 

para quem sai da Ucrânia. A 
Reuters questionou o Kremlin 
sobre o ataque tão próximo à 
fronteira com um país mem-
bro da Otan (Organização do 
Tratado do Atlântico Norte), 
mas não obteve resposta até a 
publicação desta reportagem.

Treinamentos
A Ucrânia realizou a maio-

ria de seus treinamentos mi-
litares com os países da Otan 
antes da invasão russa de 
24 de fevereiro. Os últimos 
grandes exercícios foram em 
setembro. De acordo com a 
mídia ucraniana, todos os 
instrutores estrangeiros dei-
xaram o campo de Iavoriv em 
meados de fevereiro.

Outra cidade no oeste da 
Ucrânia, Ivano-Frankvisk, 
foi alvo de ataque russo neste 
domingo, segundo o prefeito 
da cidade. “De acordo com 
informações preliminares, as 
explosões desta manhã (do-
mingo) foram de um ataque 
ao aeroporto”, disse Ruslan 
Martsinkiv, no Facebook.

O sul do país também 
continua sob ataque, com a 
cidade sitiada de Mariupol 
aguardando a chegada de um 
comboio de ajuda humani-
tária. A caravana, vinda de 
Zaporíjia, foi bloqueada por 
mais de cinco horas em um 
posto de controle russo no 
sábado.

Mariupol, uma cidade por-
tuária estratégica, está em 
uma situação “quase desespe-
radora”, segundo os Médicos 
Sem Fronteiras (MSF), devido 

à falta de alimentos, água, gás, 
eletricidade e comunicações.

O governo russo reconhe-
ceu que “em algumas cidades” 
a situação “atingiu propor-
ções catastróficas”, segundo 
o general Mikhail Mizintsev, 
citado no sábado pelas agên-
cias de notícias russas. Mas o 
oficial atribuiu a tragédia aos 
“nacionalistas” ucranianos, 
acusando-os de plantar minas 
em áreas residenciais, destruir 
a infraestrutura e prender a 
população civil.

Também no sul, a cidade 
de Odessa continua se prepa-
rando para uma ofensiva das 
tropas russas, que atualmente 
estão concentradas em Mi-
kolaiv, cerca de 100 km a les-
te. Os bombardeios maciços 
atingiram um centro oncoló-
gico e uma clínica oftalmoló-
gica, confirmou um jornalista 
da AFP. Nove pessoas foram 
mortas, informou o governa-
dor regional Vitaly Kim no 
Telegram no domingo.

Há corpos jogados nas ruas 
de algumas cidades e os sal-
dos são impossíveis de verifi-
car. “Cerca de 1.300” milita-
res ucranianos foram mortos 
desde 24 de fevereiro, disse 
o presidente Volodimir Ze-
lensky no sábado, na primeira 
contagem oficial desde o iní-
cio da invasão. O ucraniano 
afirma que o Exército russo 
perdeu “cerca de 12 mil ho-
mens”. A Rússia, por sua vez, 
anunciou em 2 de março seu 
único saldo até o momento, 
de 498 soldados mortos.

Quanto aos civis, 579 te-

riam sido mortos, segundo a 
ONU, que alerta, no entanto, 
que o número real é prova-
velmente muito maior. Cer-
ca de 2,6 milhões de pessoas 
fugiram da Ucrânia desde o 
início da guerra, aos quais se 
somam cerca de 2 milhões de 
deslocados internos, segundo 
dados do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os 
Refugiados (Acnur).

Kiev
Em Kiev, sirenes de ataques 

aéreos acordaram novamen-
te moradores na manhã de 
domingo, horas depois que o 
presidente ucraniano alertou 
às forças russas que enfrenta-
riam uma luta até a morte se 
tentarem ocupar a capital. “Se 
eles decidirem bombardear e 
simplesmente apagar a histó-
ria desta região... e destruir a 
todos nós, então eles entrarão 
em Kiev. Se esse é o objetivo 
deles, deixe-os entrar”, disse, 
no sábado.

O Ministério da Defesa bri-
tânico estimou no sábado que 
as forças russas estavam a 25 
quilômetros da capital, e que 
a coluna norte se dispersou, 
o que pode ser um indício de 
que um cerco está sendo pre-
parado. Também no sábado, a 
Ucrânia acusou as forças rus-
sas de matarem sete civis, in-
cluindo uma criança, em um 
ataque a mulheres que tenta-
vam fugir com seus filhos de 
combates perto de Kiev. A 
Reuters não conseguiu verifi-
car imediatamente o relato e 
a Rússia não fez comentários.

Rússia ataca base ao lado
da fronteira com a Polônia
Forças russas lançaram vários ataques aéreos contra um centro de treinamento 
militar nos arredores da cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, próximo à Polônia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
REPRESENTANTES DA FECOMÉRCIO/CE - O Presidente da Federação do Comércio do
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca o Conselho de Representantes da
FECOMÉRCIO/CE, na forma do Art. 8º, VII, do Estatuto Social, para a Reunião Ordinária (presencial),
que será realizada no dia 24 de março de 2022 às 09h (nove horas), em primeira convocação e, não
havendo quórum, duas horas mais tarde, em segunda convocação, se necessário, no Auditório da Unidade
Senac Centro, localizado na Avenida Tristão Gonçalves, 1245 - Centro. A Reunião Ordinária será sobre
a seguinte ordem do dia: a) discutir e deliberar sobre a prestação de contas do exercício de 01 de janeiro
de 2021 a 31 de dezembro de 2021 (Art. 8º, VII); b) outros assuntos de interesse da categoria. Fortaleza,
09 de março de 2022. Luiz Gastão Bittencourt da Silva – Presidente da FECOMÉRCIO/CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - A Prefeitura Municipal de Itapipoca/
CE, torna público o Aviso de Abertura das PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAS - 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 002.12/2021-CP. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E 
DE ESTUDOS TÉCNICOS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA/CE - PRODESA. A CEL comunica aos 
interessados HABILITADOS e a quem interessar que dia 16/03/2022, às 10:00hs estarão abrindo 
as PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAS da licitação supra em sessão pública. Local: Rua 
Antônio Oliveira Menezes, por trás do Camelódromo, SN, Centro, Itapipoca/CE. Roberta Serafim 
da Silva – Presidente da CEL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Extrato de Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 22.25.02/PE. Objeto: Contratação de serviços especializados em tecnologia para 
locação de sistema de acesso remoto da Secretaria de Planejamento e Gestão do Município 
de Itapipoca. A Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio do Pregoeiro Oficial do Município, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, com o objeto acima descrito, conforme segue: Acolhimento das propostas e 
documentos de habilitação: até o dia 28.03.2022, às 8:00 horas; Abertura das propostas:  28.03.2022, 
às 8h30 min; Sessão de disputa de preços: 28.03.2022, às 9h30min. O Edital poderá ser retirado nos 
sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 10 de março de 2022. Francisco 
Jerônimo do Nascimento - Ordenador de Despesas da Secretaria de Planejamento e Gestão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Tomada de Preços 
n° 22.23.10/TP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que, 
no dia 31 de março de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de 
Preços, n° 22.23.10/TP, cujo objeto é Contratação de Empresa especializada em Prestação de 
Serviços Técnicos especializados de Assessoria em Engenharia para Elaboração de Projetos, 
Orçamentos, Acompanhamento e Fiscalização de Obras junto a Secretaria de Infraestrutura 
do Município de Itapipoca/CE. O Edital completo poderá ser consultado pelo sítio  https://licitacoes.
tce.ce.gov.br. Itapipoca/CE, 11 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 - Pregão Eletrônico Nº 11.03.01/2022. 
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 11.03.01/2022, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE 
E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS 
PÚBLICAS MUNICIPAIS  DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, sendo o Recebimento das Propostas 
até o dia 28/03/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão de disputa de preços 
no dia 28/03/2022 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, 11 de março de 
2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.

A COMISSÃO ELEITORAL DO CREFITO-6 CONVOCA OS PROFISSIONAIS 
FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS PARA AS ELEIÇÕES DO DIA 
02 DE ABRIL DE 2022.  Atendendo à Resolução-COFFITO n° 519/2020, a Comissão 
Eleitoral do CREFITO-6, representada por sua Presidente e nomeada por meio da 
Portaria nº 573, de 19 de outubro de 2021, no exercício de suas atribuições, CONVOCA os 
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais com inscrição no CREFITO-6 a participarem 
da eleição direta, no dia 02 de abril de 2022, no período de 09 (nove) às 17 (dezessete) 
horas, no Centro de Eventos do Ceará, localizado na Avenida Washington Soares, nº 
999, no bairro Edson Queiroz, município de Fortaleza, para o colegiado do CREFITO-6 
referente ao mandato a ser exercido no quadriênio 2022-2026. Informamos que o ato 
da votação ocorrerá na modalidade mista, por meio de mesas eleitorais instaladas na 
cidade-sede para os profissionais residentes da capital. Os profissionais residentes 
fora da capital deverão encaminhar seus votos ao endereço competente, conforme 
correspondência previamente enviada, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da 
data do pleito eleitoral. O voto é secreto, obrigatório, direto e pessoal, podendo votar o 
Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional em situação regular perante o CREFITO-6. 
Ao profissional portador de duas inscrições (Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional), 
somente será admitido um único voto por pleito eleitoral. Ao Fisioterapeuta ou Terapeuta 
Ocupacional que deixar de votar, sem causa justificada, caberá pena de multa, conforme 
determina o Artigo 3º da Resolução-COFFITO nº 519/2020. Somente serão consideradas 
causas justificadas: impedimento legal ou força maior; enfermidade; ter o profissional 
completado 70 (setenta) anos de idade; ou ausência do profissional da sua circunscrição. 
O Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional que não comparecer à eleição, deixando de 
votar, deverá justificar sua ausência junto ao CREFITO-6, que, em ato próprio, deverá 
determinar a forma como serão apresentadas as justificativas, bem como o prazo. 
Relação dos componentes das chapas inscritas: Chapa nº 01 - “RENOVAR PARA 
AVANÇAR”, composta pelos seguintes profissionais candidatos a Conselheiros Efetivos 
e Suplentes, respectivamente: Jacques Eanes Esmeraldo Melo - CREFITO nº 161.071-
F; Thiago Alexandre da Fonseca Alcanfor - CREFITO nº 139.335-F; Igor Fernandes Maia 
Gomes do Nascimento - CREFITO nº 52.337-F; Ivo Saturno Bomfim - CREFITO nº 
123.131-F; Vinicius Mendonça Assunção - CREFITO nº 118.163-F; Francilena Ribeiro 
Bessa - CREFITO nº 158.018-F; Jisbaque Melo Braga - CREFITO nº 140.346-F; Maria 
Zélia de Souza Pontes - CREFITO nº 15.883-TO; Emilia de Alencar Andrade - CREFITO 
nº 11.200-F; Jeanne da Silva Santiago - CREFITO nº 8.521-TO; Brigida Alves da Silva 
- CREFITO nº 141.400-F; Thiago Brasileiro de Vasconcelos - CREFITO nº 168.994-F; 
Mirceia Maria de Oliveira - CREFITO nº 12.269-TO; Thiago Santos Batista - CREFITO 
nº 207.072-F; José Décio Fernandes de Araújo - CREFITO nº 146.124-F; Teresa Silvana 
Nogueira da Silva - CREFITO nº 12.272-TO; Ana Karyna Martins de Castro - CREFITO 
nº 215.625-F; e Keyla Rejane Frutuoso de Morais - CREFITO nº 18.764-F; e Chapa nº 02 
- “CREFITO-6 EM BOAS MÃOS”, composta pelos seguintes profissionais candidatos a 
Conselheiros Efetivos e Suplentes, respectivamente: Flávio Feitosa Pessoa de Carvalho 
- CREFITO nº 3.840-F; Ana Cristhina de Oliveira Brasil de Araújo - CREFITO nº 8.839-F; 
Ana Karine Castelo Branco de Paula Gomes - CREFITO nº 21.629-F; Érika Marques 
Nobre - CREFITO nº 5.511-TO; Leoniti Dantas Queiroz Lima - CREFITO nº 19.971-
F; Luzianne Feijó Alexandre Paiva Guimarães - CREFITO nº 6.662-TO; Mário Almino 
Paz Lopes - CREFITO nº 81.999-F; Terezinha de Jesus Santos Pereira - CREFITO nº 
5.701-TO; Mylza Carvalho Rosado de Oliveira - CREFITO nº 187-F; Arismenia Maria 
Almeida Lima - CREFITO nº 7.542-TO; Denis Frota Guimaraes - CREFITO nº 82.603-F; 
Kamylle de Morais Guanabara - CREFITO nº 8.945-TO; Naiza do Nascimento Ferreira - 
CREFITO nº 56.315-F; Paulo Henrique Palácio Duarte Fernandes - CREFITO nº 42.997-
F; Rafael Fernandes Temóteo - CREFITO nº 62.389-F; Sheryda Macedo Batista Veloso 
- CREFITO nº 6.784-TO; Tarcísio Nélio Paiva de Lima - CREFITO nº 112.824-F; e Diogo 
Caldeira Ramos - CREFITO nº 138.453-F.

Dra. Juliana Ramiro Luna Castro
Presidente da Comissão Eleitoral do CREFITO-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 
ELEIÇÃO DO COLEGIADO DO CREFITO-6

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O município 
de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão Eletrônico N° 0061602.2022. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE CALÇAS PARA FARDAMENTOS ESCOLARES PERSONALIZADOS PARA USO DOS 
ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE URUOCA-CE. Abertura da sessão pública 
virtual será dia 24 de março de 2022, às 08h00min (Horário de Brasília) através do site: http://www.bll.org.br 
Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O município 
de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão Eletrônico N° 0050301.2022. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 
DE PROTESE DENTARIA TOTAL E PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL, INCLUINDO 
O MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO 
DE URUOCA-CE. Abertura da sessão pública virtual será dia 24 de março de 2022, às 10h00min 
(Horário de Brasília) através do site: http://www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com. 
SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O 
município de Uruoca-CE, através da CPL torna público a TP de Nº 0022401.2022. OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL, MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS, DO MERCADO PUBLICO DE 
CAMPANARIO, REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA ANTONIO CAVALCANTE 
DIAS E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE COCÓ NO MUNICIPIO DE 
URUOCA-CE. Abertura dia 29 de março de 2022, às 08:00 horas, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Uruoca, situada no edifício José Alexandro Silva dos Santos, Anexo I, 
localizada na Rua Pessoa Anta, 410, Centro, Uruoca-CE. Informações: pmulicitacao@hotmail.
com. SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - A 
Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022031101PE, tipo menor preço por item, 
cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O recebimento das propostas será 
até às 08 horas do dia 28 de março de 2022, início da disputa de preços às 09 horas do dia 28 de 
março de 2022 no site bllcompras.com. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos inte-
ressados no site acima mencionado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, 
localizado na Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07h30min às 
17h. Jaguaribara - CE, 11 de março de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
PRESENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 09.03.02/2022. 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 Presencial 09.03.02/2022 cujo 
objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE COOR-
DENAÇÃO, TREINAMENTOS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E ORGANIZAÇÃO DE CAM-
PEONATOS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE JAGUARIBE/CE.. Que 
se realizara no dia 24 de Março de 2022 as 08:00 horas. 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, 11 de março de 2022. 
Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 013/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.09.01 AVISO 
DE LICITAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.03.09.01, do tipo Menor Preço Por Lote para a aquisição de 
gás de cozinha liquefeito de petróleo (GLP), em botijões de 13 kg, composto de propano e butano 
com vasilhame retornável, para atender as necessidades das secretarias e autarquias do município 
de Icapuí-CE. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 15/03/2022 até às 
08h59min do dia 24/03/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 24/03/2022. 
(Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no endereço eletrônico www.
icapui.ce.gov.br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Informações poderão ser 
obtidas, através do telefone (88) 3432.1400 ou email: pregaoeletronicopmi@gmail.com. Icapuí-CE, 
11 de março de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.02.16.01- SRPPE A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2022.02.16.01- SRPPE, do tipo 
MENOR PREÇO, tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO 
DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO 
EDITAL, o edital está disponível no endereço eletrônico: www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br, com o 
prazo de cadastramento das propostas até o dia 28 de Março de 2022 as 09:00min, abertura das 
propostas as 09:15min e a fase da disputa de lances as 10:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), o 
qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida 
José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. Maiores informações no endereço citado, 
no horário de 08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. Antônia Elza Al-
meida da Silva- Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DE LICITAÇÃO. 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/22- PE. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E MOBILIÁRIO, DE ACORDO COM OS PLANOS DE 
AÇÕES ARTICULADOS – PAR Nº 201304952 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DO TIPO: MENOR 
PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Senador Sá-CE, toma público para conhecimento dos 
licitantes e demais interessados, que do dia 14 de Março de 2022 a 25 de Março de 2022 até 
às 08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de 
Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura 
das Propostas acontecerá no dia 25 de Março de 2022, às 08h30mn. (Horário de Brasília) e o 
início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 25 de Março de 
2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para 
consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, e no 
licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.
tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Municipal. À comissão de Pregão. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - Aviso de CHAMA-
DA PÚBLICA – CREDENCIAMENTO nº 1403.002/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 
1403.002/2022. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Senador Sá, localizada na 
Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, estará recebendo a documentação dos interessa-
dos ao EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA 
ÁREA DE SAÚDE (ESPECIALIDADES DIVERSAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDA-
DES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE FORMA SUPLEMENTAR, TUDO EM 
CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 188/2022, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, me-
diante as condições estabelecidas no EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1403.002/2022, tudo de 
acordo com a Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94 e legislação 
complementar em vigor. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à CPL no endereço 
acima citado, no horário de expediente do órgão, a partir da publicação deste Aviso. O presente 
credenciamento é permanente, permanecendo aberto durante 12 (doze) meses, obedecendo as 
exigências e especificações elencadas no edital de CHAMADA PÚBLICA. Maiores informações 
poderão ser obtidas na Sala da Comissão de Licitações e Pregões da Prefeitura Municipal, locali-
zada na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, pessoalmente ou enviadas para o e-mail: 
licitacao@senadorsa.ce.gov.br, os interessados poderão acessar, ainda, o portal de licitações do 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará Senador Sá/CE, 14 de Março de 2022. Erivando Oliveira de 
Morais Filho Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CIÊNCIA/NOTIFICAÇÃO DE PEDIDO DE USUCAPIÃO JUDICIAL
Fazem saber, os proprietários JEANS JACQUES JOSEPH JACOB e CLARISSE MARIE 
NICOLE ANGER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que JEAN 
JACQUES JOSEPH JACOB, francês, engenheiro, inscrito no CPF nº 601.462.173-30 e sua 
esposa CLARISSE MARIE NICOLE ANGER, francesa, inscrita no CPF sob o nº 601.739.223-
92, casados entre si sob o regime de separação de bens, por sua Advogada Dra. Tatiana 
Autran Cavalcante, inscrita na OAB/CE nº 12.823, requereram perante o D. Juízo da 2ª 
Vara de São Gonçalo do Amarante/CE a AÇÃO DE USUCAPIÃO, Processo nº 0010923-
46.2017.8.06.0164, de um terreno urbano que são possuidores há mais de 15 (quinze) 
anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica, situado na localidade de Taíba, Município de 
São Gonçalo do Amarante/CE, perfazendo uma área total de 6.174,33m² e perímetro de 
329,00m, com as seguintes medidas, confrontações e limites: Ao SUL (frente): do vértice 
V-1 ao vértice V-2, com ângulo interno de 85°25’07”. e coordenadas E509939,31 e 
N9612696,29, segue uma distância de 60,00m no sentido leste-oeste, limitando-se com a 
Rua Capitão Inácio Prata; Ao NORTE (fundos): do vértice V-3 ao vértice V-4, com ângulo 
interno de 74°18’51’’, e coordenadas E509881,82 e N9612627,74 segue uma distância de 
59,73m no sentido oeste-leste, limitando-se com Terras de Marinha; Ao LESTE (lado 
esquerdo): do vértice V-4 ao vértice V-1, com ângulo interno de 107°38’42’’, e coordenadas 
E509921,31 e N9612731,79, segue uma distância de 97,99m no sentido norte-sul, 
limitando-se com imóvel de propriedade de Pâmela Era Butler; E ao OESTE (lado direito): 
do vértice V-2 ao vértice V-3, com ângulo interno de 92°37’44’’, e coordenadas E509937,71 
e N9612603.54, segue uma distância de 111,28m, no sentido sul-norte, limitando-se com 
imóvel de propriedade de Nacional Imóveis Ltda.; E para que chegue ao conhecimento e 
ciência de todos, inclusive de terceiros eventualmente interessados não localizados, 
ausentes e desconhecidos, e ninguém possa alegar ignorância, tem o prazo de 15 (quinze) 
dias desta publicação, em jornal, com circulação local nesta Cidade e Comarca, interpretado 
o silêncio como concordância tácita do pedido aludido. São Gonçalo Do Amarante - CE, 10 
de fevereiro de 2022. Tatiana Autran Cavalcante, OAB/CE 12.823. Atenciosamente, 
FILIPE AUTRAN CAVALCANTE ARAÚJO -- OAB/CE Nº 23.912

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) DA 
COOPEVALE – COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO 
ACARAÚ LTDA. CNPJ: 33.614.453/0001-67. O Diretor Presidente da COOPEVALE 
– Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale Acaraú Ltda., no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 41 (quarenta e um) senhores cooperados 
em condições de votar, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) que ocorrerá no 
dia 26 de março de 2022, na sede da COOPEVALE, situada na Fazenda Retiro Macaraú 
– Zona Rural de Cariré (CE), CEP: 62.184-000, em primeira convocação às 7:00 hs da 
manhã com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar; às 
8:00 hs em segunda convocação com a presença de metade mais um dos cooperados 
em condições de votar; e ás 9:00 hs em terceira e última convocação com a presença 
de no mínimo 10 (dez) cooperados em condições de votar. A fim de deliberar sobre as 
seguintes ORDENS DO DIA: Para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): 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 2021; IV- Eleição dos 
componentes do Conselho Fiscal; V- Eleição da Diretoria; VI – Outros assuntos. Cariré 
(CE), 12 de março de 2022 Alex Sandro Soares da Cruz Palma -- Presidente 

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° 27426 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS PEREIRA DE CASTRO e MARIA LARISSA GRANGEIRO DE ALMEIDA PIRES;
Edital n° 27427 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO NOBRE MACHADO e APARECIDA ÉRIKA DE MENESES DANTAS;
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, 11/03/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA
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A pressão de acionistas da Petrobras por reajustes e o 
receio de desabastecimento manifestado por integrantes 
da companhia e por políticos do Nordeste deflagraram a 
decisão da estatal de anunciar um mega-aumento nos pre-
ços de combustíveis. O reajuste foi concedido após quase 
dois meses sem repassar para as bombas a alta dos preços 
internacionais do petróleo. Integrantes do conselho de ad-
ministração da estatal negam ter sofrido qualquer tipo de 
pressão de acionistas. Mas o próprio colegiado alertou que 
a diretoria da Petrobras poderia ser questionada judicial-
mente por acionistas minoritários, caso a empresa continu-
asse adiando os reajustes por tanto tempo.

Com a alta no custo com insumos, a manutenção dos 
preços levaria à redução de receitas e do lucro. Segundo 
uma fonte ligada à companhia, a estrutura de governança 
da Petrobras "estava pronta para cobrar" a diretoria pela de-
fasagem nos preços. A Amec (Associação de Investidores 
no Mercado de Capitais), que representa acionistas minori-
tários, chegou a divulgar um alerta público sobre a demora 
da Petrobras em reajustar os combustíveis. A carta avisou 
sobre a possibilidade de Governo e Petrobras serem acio-
nados judicialmente. No passado recente, a companhia já 
foi cobrada judicialmente por acionistas minoritários dos 
Estados Unidos pelos prejuízos com os atos investigados 
na Operação Lava Jato. Pelo visto, o aumento ergueu Bol-
sonaro pelas calças e, mais uma vez, mostrou que, nesse 
segmento, a terra aqui é sem lei.

Combustíveis: o agora é terra sem lei

Consulta. A Anac abre nos próximos dias uma consulta pública sobrte uma nova regulamentação 
específica para uso de drones no campo. A utlização das chamadas RPA, as aeronaves remotamente 
pilotadas, conhecidas como drones, tem ganhado novas aplicações em diversos setores da economia.

No mês em que é come-
morado o Dia Internacional 
da Mulher, a Provu realizou 
pesquisa com suas clientes de 
empréstimo, ao todo 950 mu-
lheres participaram do levan-
tamento. O resultado aponta 
que 69,3% das respondentes 
são a principal fonte de renda 
do lar.  A Diretora de Comu-
nicações da Provu conta que 
a pesquisa aponta um avanço 
na autonomia das mulheres, 
e mostra um futuro promis-
sor quando a participação do 
gênero no setor financeiro. 
“Ainda precisamos de muitos 
avanços no que diz respeito à 
equidade de gênero, mas, as-
sim como a pesquisa mostra, 
é inegável que cada vez mais 
as mulheres estão indepen-
dentes e, quando se trata de 
conquistas financeiras, ter 
essa autonomia é fundamen-
tal para realizar sonhos e sair 
de situações de dependência”, 
comenta Bianca Sidoti, CCO 
da Provu.

Levantamento
Além das 69,3% principais 

provedoras de renda do lar, 
a pesquisa detalhou o perfil 
das outras 30,7% que afir-
maram não ser. Destas, 69% 
possuem o marido como 
principal provedor, enquan-
to 8,8% indicam o pai e 8,5% 
afirmam que a mãe é a prin-
cipal fonte de renda da casa.

A pesquisa também quis sa-
ber sobre as prioridades finan-

ceiras das entrevistadas. Man-
ter as contas pagas em dia foi 
considerada a prioridade para 
69,4%, para 11,6% o principal 
é evitar entrar em dívidas, 6,8% 
das entrevistadas responderam 
aumentar a renda mensal.

Outro ponto importan-
te percebido na pesquisa é 
que a maioria das mulhe-
res consideram importante 
a organização financeira. A 
anotação de gastos e entrada 

de dinheiro em planilhas ou 
cadernos é feita por 74,3% 
das entrevistadas, enquanto 
15,3% gerem suas finanças 
por meio de aplicativos.

Reservas financeira
Ainda de acordo com a 

pesquisa da Provu, 59% das 
mulheres entrevistadas não 
possuem reserva emergen-
cial, 68% diz já ter tido, mas 
que foi preciso fazer uso, en-

quanto 30% afirma não ter 
sobra na renda mensal para 
criar reserva.

Quando o assunto são os 
investimentos, menos da 
metade afirma realizar, 34,1% 
das entrevistadas fazem al-
gum tipo de investimento, 
sendo a poupança a preferida 
delas, com 48,3%, 14% fa-
zem CDB, e 12,8% afirmam 
que possuem preferência por 
Fundos de Renda Fixa.

FOTO DIVULGAÇÃO/ASPECTUM

Manter as contas pagas em dia foi considerada a prioridade para 69,4%Alta repercute
Quando esquentou o 

debate em Brasília sobre 
adoção de medidas para 
mitigar o impacto da 
guerra na Ucrânia sobre o 
petróleo, as companhias 
aéreas não ficaram de fora, 
segundo a Latam no Brasil. 
A empresa percebeu que 
o querosene de aviação 
estava ficando meio fora do 
debate, mas está na mesma 
panela. A preocupação das 
aéreas na hora de encher o 
tanque é semelhante à dos 
caminhoneiros, embora 
o setor não faça o mesmo 
barulho. Em vez de ameaça 
de greve, a conta vem no 
preço da passagem.

Alta repercute II
Contrariado e sem 

poder fazer muita coisa, 
Bolsonaro disse, no sába-
do (12), que o Governo 
estuda mandar um projeto 
de lei ao Congresso, nesta 
semana, zerando o PIS/
Cofins para a gasolina. Na 
noite de sexta-feira (11), 
ele sancionou proposta 
que zerava o tributo e o 
ICMS para gás de cozinha 
e diesel até o final de 
2022, ano eleitoral (só pra 
lembrar). Questionado se 
a medida seria suficiente 
para a alta dos combustí-
veis, ocasionada pela guer-
ra na Ucrânia, ele disse 
que não. Fazer o quê?

Cara construção
O índice da construção 

civil (Sinapi) subiu 0,31% 
em fevereiro no Ceará, 
ficando 1,27% abaixo da 
taxa do primeiro mês do 
ano (1,58%). Os últimos 12 
meses foram para 17,01%, 
resultado abaixo de 17,58% 
nos 12 meses anteriores. 
Já no ano, o acumulado fi-
cou em 1,89%. Em fevereiro 
de 2021 o índice havia sido 
de 0,8%. No Ceará, o custo 
da construção, por m2, foi 
de R$ 1.421,78 (fevereiro), 
sendo R$ 897,67, sobre os 
materiais, e R$ 524,11 à 
mão de obra. Em janeiro, 
fechou em R$ 1.417,43.

Inflação
O Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) de fevereiro, 
para a Região Metropolita-
na de Fortaleza (RMF), foi 
de 0,77%, o segundo menor 
registro entre os índices 
regionais, ficando atrás 
apenas de Porto Alegre, com 
0,43%. O IPCA de fevereiro 
ficou 0,04 ponto percentual 
(p.p.) acima do registrado 
em janeiro (0,73%). No ano, 
o índice acumula alta de 
1,50% e, nos últimos 12 me-
ses, de 10,25%. No mesmo 
período do ano passado, 
fevereiro de 2021, variação 
havia sido de 1,48%.

Juros sobem com maior inflação e mega-aumento  
Os contratos de juros de referência para emprés-
timos bancários e financiamentos ao consumidor 
brasileiro voltaram a subir no mesmo dia em que 
um mega-aumento dos combustíveis da Petrobras 
entrou em vigor e, além disso, houve a divulgação 
da maior inflação mensal para fevereiro desde 2015. 
Com dois avanços diários consecutivos, a taxa DI de 
curto prazo - para janeiro de 2023 - encerrou o dia 
em 13,2% ao ano. Uma alta de 0,29% sobre os 12,9% 
do fechamento da última quarta-feira (9), antes do 
anúncio da alta dos preços de gasolina, diesel e gás.

Guedes: o que importa é o número de iPhones  
Enquanto os combustí-
veis explodem no bolso 
dos brasileiros, o minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou que 
o número de iPhones 
em território brasileiro 
é maior do que o de 

habitantes. O discurso, enaltecendo Bolsonaro pelo inves-
timento em tecnologia, foi feito na cerimônia para lançar 
o Plano Nacional de Fertilizantes – antecipado pela crise 
decorrente da guerra na Ucrânia. Afirmação de extrema 
relevância e utilidade para o País, não?

Sete em cada 10 mulheres são a 
principal provedora de renda do lar
Além das 69,3% principais provedoras de renda do lar, a pesquisa 
detalhou o perfil das outras 30,7% que afirmaram não ser

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, Sra. Lady Diana Arruda 
Mota, Secretária, torna público o extrato da Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº 
10.004/2022-PERP: ATA Nº 10.004/2022-SRP – Valor global: R$1.000.000,00 - Contratada: Farmácia São 
Sebastião LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Erandy Bezerra de Alencar. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos “A à Z’’ por maior desconto com base no órgão 
oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ABC/FARMA, Guia da Farmácia, destinada ao 
atendimento das demandas administrativas e/ou judiciais.  Prazo de vigência: 12 (doze) meses contados a 
partir de sua assinatura. Data da assinatura da Ata de Registro de Preços: 03/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Verúzia Jardim 
de Queiroz, torna público o extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 00.003/2021-08SME, resul-
tante do Processo de Adesão nº 00.003/2021-ARP. Contratada: Talismã Construção & Locação 
LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Luiz Mário Batista Pinheiro Borges. Objeto: Servi-
ços comum de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais 
e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por 
percentual de desconto sobre as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 27 e 27.1, com deso-
neração, para atender as necessidades das diversas secretarias do município. O presente Termo 
Aditivo tem por objeto proceder ao reajuste de preços em 50%. Data da assinatura: 17/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que, o certame em epígrafe cujo objeto: Contratação 
de empresa especializada em construção civil para executar projeto de construção de uma caixa 
d’água com capacidade de 25m³, na sede do Distrito de São João Bernardo, conforme Projeto 
Básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos. Originariamente previsto para ocorrer no dia 15/03/2022, às 09h, foi ADIADO, para o dia 
31/03/2022, às 09h, conforme correção no projeto de engenharia. Mirlla Maria Saldanha Lima.

Prefeitura Municipal de Quixadá. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público 
para conhecimento dos interessados que, o certame em epígrafe cujo objeto: Contratação de em-
presa especializada em construção civil, para executar projeto de construção de pavimentação em 
pedra tosca, com extensão de 594,53m na Rua Principal da Localidade de Boa Água, Distrito de 
Cipó dos Anjos, município, conforme Projeto Básico de responsabilidade da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Originariamente previsto para ocorrer no 
dia 14/03/2022, às 09h, foi ADIADO, para o dia 30/03/2022, às 09h, conforme correção no projeto 
de engenharia. Mirlla Maria Saldanha Lima.

WMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 23.883.942/0001-60

NIRE 23.300.038.401
Assembleia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da WMA INVESTIMENTOS S.A. a 
comparecerem à sede da sociedade, situada na Avenida Barão de Studart, 
nº 300, Meireles, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60120-
000, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
no dia 24 de março de 2022, às 10:00h, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:
        Distribuição de dividendos intermediários;
        Outros assuntos de interesse social.

Fortaleza/CE, 14 de março de 2022.
José Vilmar Ferreira

Presidente do Conselho de Administração

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   

COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.

CNPJ n° 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA - O Diretor-Presidente da COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS 

CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA., CNPJ n° 02.985.391/0001-76, NIRE 23400009071, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo caput do art. 23, em consonância com o § 3º do art. 22, 

ambos do Estatuto Social desta Cooperativa, pelo presente edital CONVOCA os 787 (setecentos e 

oitenta e sete) cooperados em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA (AGE), na modalidade presencial, a se realizar no dia 13 DE ABRIL DE 2022 

(4ª.feira), na sede da cooperativa localizada na Av. Desembargador Moreira, 760 - 8º andar - salas 

803/804/805 - Bairro Meireles nesta capital, às 12:00h, em primeira convocação, com a presença de, 

no mínimo, 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 13:00h, em segunda convocação, com a presença de 

metade mais um dos cooperados; e às 14:00h, em terceira e última convocação, com a presença de, no 

mínimo, 10 (dez)cooperadospara deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1)Eleição individual 

do Diretor-Presidente, membro integrante do Conselho de Administração da Cooperativa, em 

virtude de renúncia programada do atual ocupante do cargo, cujo mandato do eleito será 

complementar até 31/03/2024.(horário de votação das14:00h até 19h30min); OBSERVAÇÕES: 

a)A votação do item “1” da ORDEM DO DIA será realizada no período compreendendo das 14:00h até 

às 19h30min da data da assembleia,com imediata apuração dos votos e divulgação do resultado; b) As 

inscrições dos candidatos individuais concorrentes ao cargo de Diretor-Presidente, serão realizadas na 

Sede da cooperativa, das 8h do dia 15/03/2022 até às 17h do dia 25/03/2022, exceto sábados, 

domingos e feriados, mediante preenchimento de ficha de inscrição; c) Conforme determina o art. 27 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 modalidade do Estatuto Social,vinculam a 

todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes. Fortaleza (CE), 14 de março de 2022.

Dr. Eduardo Demes da Cruz - Diretor-Presidente da COOCIRURGE

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - AVISO DE INTENÇÃO 
E CONVOCAÇAO PARA RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATOS 05052021PE02. O 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação 
do Município de Araripe comunica a intenção de rescição contratual, assim, convoca a em-
presa: AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, para assinar no Prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a rescisão amigável dos Contratos 05052021PE02, ou apresentar contra razões 
de acordo com art. 109, inciso I, alínea “e”, da Lei nº 8.666/93. Objeto: Contratação da 
prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino, de res-
ponsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação do Município 
de Araripe/CE, conforme descrições constantes no anexo 1 deste, com Fulcro nos Artigos 
78 e 79 da Lei 8.666/1.993, face a necessidade de realização das Contratações advindas 
do Pregão Eletrônico 05.01./2022-PE. Mais Informações no horário de 08:00 às 12:00 h, no 
endereço da Prefeitura: Av José Loiola de Alencar, 440,Centro, Araripe - Ceará. Araripe-CE, 
10 de Março de 2022. Aurélio Ribeiro da Silva Lira, Ordenador de Despesas da Secre-
taria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - AVISO DE INTENÇÃO E CONVOCAÇAO 
PARA RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATOS 05052021PE03. O Ordenador de Des-
pesas da Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação do Município de 
Araripe comunica a intenção de rescição contratual, assim, convoca a empresa: V & V 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, para assinar no Prazo de 05 (cinco) dias úteis a rescisão 
amigável do Contrato 05052021PE03, ou apresentar contra razões de acordo com art. 
109, inciso I, alínea “e”, da Lei nº 8.666/93. Objeto: Contratação da prestação de servi-
ços de transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino, de responsabilidade da 
Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação do Município de Araripe/CE, 
conforme descrições constantes no anexo 1 deste, com Fulcro nos Artigos 78 e 79 da Lei 
8.666/1.993, face a necessidade de realização das Contratações advindas do Pregão 
Eletrônico 05.01./2022-PE. Mais Informações no horário de 08:00 às 12:00 h, no endereço 
da Prefeitura: Av José Loiola de Alencar, 440,Centro, Araripe - Ceará. Araripe-CE, 10 de 
Março de 2022. Aurélio Ribeiro da Silva Lira, Ordenador de Despesas da Secretaria 
de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação.

D C DE MEDEIROS GOMES
Torna público que requereu à Secretaria do Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR a 
Licença Ambiental para funcionamento de um restaurante, no Sítio Jaburu, S/N, mu-
nicípio de Tianguá, Estado do Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMATUR.
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Vitória. O Coritiba superou a segunda fase da Copa do Brasil após derrotar o Pouso Alegre por 
3 a 2 na disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1 nos 90 minutos. Com a vitória, o clube para-
naense superou a marca de R$ 4 milhões em premiação na Copa do Brasil de 2022.ESPORTES

FOTO  LUCAS FIGUEIREDO

DESDE MENINOS Duas crianças jogando xadrez. Hoje já são adultos.

Maracanã

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

O pedido do Maracanã para parar o nosso campeo-
nato só traz antipatia do povo para o grande prefeito 
Roberto Pessoa que deve estar por fora do assunto, pois 
sempre foi um político moderno e de fácil diálogo.

DOS MEUS ARQUIVOS Cel Adauto Bezerra e o 
entao comandante da Décima Região Militar, general de 
divisão Gomes de Mattos.

DOS MEUS ARQUIVOS Luciano frota e cel  Virgílio 
Tavares, seleção brasileira de futsal. Bons tempos.

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

O técnico Tite convocou, 
nesta sexta-feira (11), a sele-
ção brasileira para as últimas 
rodadas das Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa 
do Mundo do Catar. Os jogos 
serão contra Chile e Bolívia. 
O atacante Gabriel Martinel-
li, do Arsenal (Inglaterra), é 
a principal novidade da lista, 
que reúne 25 jogadores.

O jovem de 20 anos, reve-
lado pelo Ituano e vendido 
ao futebol inglês em 2018, 
pelo equivalente a R$ 30 
milhões, foi chamado pela 
primeira vez à seleção prin-
cipal. No ano passado, ele foi 
campeão olímpico nos Jogos 
de Tóquio (Japão). O atacan-
te foi eleito o melhor jogador 
do Arsenal nos dois últimos 
meses, em prêmio decidido 
por meio de enquete no site 
oficial do clube. O brasileiro 
foi titular em oito dos nove 
jogos da equipe em 2022.

Além de Martinelli, a con-
vocação tem cinco caras no-
vas em relação à de janeiro, 
para os jogos com Equador 
e Paraguai. Retornam os la-
terais Danilo e Guilherme 
Arana, o meia Arthur (que 
não era chamado há mais 
de um ano) e os atacantes 
Richarlison e Neymar. Este 
último perdeu as primeiras 

partidas do ano devido a 
uma lesão no tornozelo es-
querdo. Os laterais Emerson 
Royal e Alex Sandro, o vo-
lante Gerson, o meia Ever-
ton Ribeiro e os atacantes 
Gabriel Jesus, Gabriel Bar-
bosa e Matheus Cunha são 
as ausências na comparação 
com a lista anterior.

O duelo contra os chilenos 
será no Maracanã, no Rio de 

Janeiro, às 20h30 (horário de 
Brasília) do próximo dia 24 
de março. Cinco dias depois, 
no mesmo horário, os brasi-
leiros visitam os bolivianos 
no estádio Hernando Siles, 
na capital La Paz.

Invicto, o Brasil lidera as 
eliminatórias sul-america-
nas com 39 pontos, quatro à 
frente da Argentina, segunda 
colocada. As duas seleções, 

inclusive, ainda precisam 
fazer o segundo jogo entre 
elas, que teve de ser suspen-
so, em setembro do ano pas-
sado, após agentes da Anvisa 
interromperem a partida na 
Neo Química Arena, em São 
Paulo. Como não terá im-
pacto na situação das equi-
pes, que estão classificadas 
para a Copa, o confronto 
deve ocorrer em junho.

Entre os jogadores que foram convocadas pela a primeira vez está o atacante Gabriel Martinelli do Arsenal 

Cel. Julião
O registro que fiz aqui sobe os 90 anos do cel Julião ti-

ver4am positiva repercussão em todo o esporte cearense. 
Ele merece, pois é um homem que já cuida do volume 3 
de seu livro de resgate do basquetebol

Inflação
O que eu recebo não aumenta e o que eu pago todo 

dia aumenta.

Loteria
Em recente papo no Flórida Bar o assunto era loteria 

e mais uma vez a credibilidade da Loteria dos Sonhos 
era elogiada.

E o vôley?
Leitor pergunta como vai o vôlei no nosso estado.

O rei
Das lembranças que eu trago da vida, você é a suadade 

que eu gosto de ter, só assim sinto você mais de perto de 
mim. 2 - Mas se não foi por amor, me deixe aqui no chão, 
me deixa aqui no chão...

CT Ribamar Bezerra
Não custa nada lembrar o CT do Fortaleza tem o nome 

de Ribamar Bezerra o mentor e executor de tudo que há 
de moderno no nosso futebol.

Karatê
O que pouca gente sabe ou soube é que a 1ª etapa do 

Campeonato Brasileiro de Karatê está sendo realizada em 
Caucaia, no nosso querido estado.

Mais um gol
Quando Marcelo Paz assumiu o comando do Fortaleza 

encontrou ali um time. Hoje graças a sua visão o Leão da 
garotada é um clube. O engajamento dos atletas de vôlei de 
praia Rebeca e Talita com o tricolor é mais um gol de placa 
deste jovem presidente que vai ficar na galeria dos maiores 
presidente que já passaram no Pici. Esta dupla almeja vaga 
para os jogos olímpicos em Parais, em 2024. Outra, esa 
dupla é cearense e melhor colocada no ranking do mundo.

Eulino cidadão
Eu era presidente do Fortaleza e o Pedro Basílio era 

ainda jogador do tricolor. O Pedro basílio precisava ser 
operado e alguem me disse que ele ficaria bom se fosse 
operado pelo Eulino Oliveira, presidente do rival Ceará 
e dono do hospital. Virei para ele e ele pede que mande 
o Basílio para ele ver. O Pedro foi e o Eulino realizou a 
cirurgia. Bao cobrou nada e eu o agradeci. Eulino sempre 
foi grande no caráter e no servir.

Neymar e Messi são vaiados na vitória sobre o Bordeaux
O PSG venceu o lanterna 

Bordeaux por 3 a 0 ontem, 
pela 28ª rodada do Campeo-
nato Francês, mas os torce-
dores presentes no Parc des 
Princes mostraram que ainda 
estão indignados com a eli-
minação para o Real Madrid na 
Liga dos Campeões. Vaias fo-
ram ouvidas das arquibancadas 
desde o início da partida, com 
Neymar e Messi como princi-
pais alvos. O craque argentino 
fez algumas boas jogadas e o 

brasileiro marcou o segundo gol 
do jogo, mas isso não foi o sufi-
ciente para calar as manifesta-
ções. Quando Neymar colocou 
a bola na rede, aliás, o estádio 
ficou dividido entre torcedores 
celebrando e outros vaiando. O 
resultado positivo conquistado 
em meio ao ambiente de tensão 
mantém o PSG na liderança do 
Francês, com 65 pontos. Já o 
Bordeaux continua na última 
posição, com 22. Com sete títu-
los nas últimas nove edições da 

liga francesa, os torcedores do 
PSG vivem uma obsessão pela 
conquista da Liga dos Cam-
peões, mas o desfecho tem sido 
sempre o drama de ver o time 
parar no meio do caminho. 
Diante de tanto investimento 
feito no clube, a reação a cada 
frustração se intensifica anual-
mente, tanto que, durante esta 
semana, membros de organiza-
da pediram a cabeça de vários 
dirigentes do clube, inclusive 
do ex-jogador Leonardo e do 

presidente presidente Nasser 
Al-Khelaïfi O clima hostil 
que seria enfrentado pelos 
jogadores no jogo deste final 
de semana ficou claro no mo-
mento em que a escalação foi 
anunciada no telão. O único 
nome que arrancou aplausos 
unânimes da torcida foi o de 
Mbappé, autor do gol da vitória 
sobre o Real, no primeiro jogo 
das oitavas da Liga dos Cam-
peões e do único gol na derrota 
por 3 a 1 na partida decisiva.

Tite convoca seleção para as 
últimas partidas das eliminatórias 
Com novidades entre os convocados, o treinador fez a sua lista para as últimas 
rodadas das eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022

JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE
Torna público que requereu à Secretaria do Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR a Licença Ambiental 
Única para remembramento de dois terrenos, nos lotes 19 e 20, quadra 05, do Loteamento Jardins da 
Serra, na Rua Projetada 01, Bairro Santo Antônio, município de Tianguá, Estado do Ceará. Foi determi-
nado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMATUR.

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9453-FHILIPE LOPES CHAVES E JOYCE MAIARA BRITO LOPES

Fortaleza, 11 de Março de 2022
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.

Fernanda Maria Alves Gomes
OFICIALA

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 14/03/2022
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°30667 ANTONIO CARLOS VENTURA FRADIQUE E MIRIAN MOTA RANDAL POMPEU
N°30668 JOSE CLAUDERIR DO NASCIMENTO SILVA E GISELE DA SILVA SOUSA
N°30669 ROBERTO BRUNO SOARES CORREIA E ANA PAULA DOS SANTOS CAVALCANTE
N°30670 GABRIEL PEREIRA SERAFIM E INGRID SOUSA MARTINS

11 DE MARÇO DE 2022 
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339163 - Davi Vasconcelos Vieira e Paula Ohana Alencar Camurça;     
339164 - ITALO Lima Albuquerque e Susele Gomes de Sousa;
339165 - Francisco Leandro Vieira e Valquiria da SilvaGuimarães;
339166 - Claudio Cesar da Silva Carvalho e Aureliane Claudino Pereira;
339167 - Carla Marinho de Andrade Pontos e Amanda Araes de Alencar Araripe Nunes;                   
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, 11 de Março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30619 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ JAYMISON DA SILVA PEREIRA e BÁRBARA JÚLIA LOPES PAULA;
Edital n° 30620 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IGOR FERNANDES MAIA GOMES DO NASCIMENTO e RACKEL ALBUQUERQUE DA COSTA;
Edital n° 30612 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAUL MICAEL RÊGO DIOGENES e REBECA BANDEIRA BARBOSA;
Edital n° 30613 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FRANKLIN FARIAS BASTOS COSTA e GRAZIELLE SOUZA DE LIMA;
Edital n° 30614 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRENDON NEVES BRITO e SORAYA MORLY CATUNDA ROCHA DE ANDRADE;
Edital n° 30615 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FABIO CUNHA FIOCK DA SILVA e MARIA ALICE MADEIRO DE SOUSA;
Edital n° 30616 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SULLYVAN JOSÉ NOGUEIRA TRAJANO e GRACIANE DA CONCEIÇÃO SILVA;
Edital n° 30617 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRE CARVALHO MOURA FE e LÍVYA THAMARA DE QUEIROZ FEITOSA;
Edital n° 30618 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMUEL ALVES ARAÚJO e JULIETA ROCHA PONTES DE CASTRO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

MONALISA SICILIANA FERREIRA DE SALES
CPF 455.258.543-68

Torna pública que requereu A Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário E Recur-
sos Hídricos a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR, 
localizada no endereço Alameda das Lavandas - Jardim Terra Brasilis - Lote 04 Quadra 04, 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.

EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL MARACANAÚ LTDA
CNPJ 03.884.793/0009-02

Torna público que requereu à SEUMA, a Licença Ambiental Simplificada para Atividades 
(Regularização), para Educação Superior - Graduação – Atividades Odontológicas, lo-
calizada na Avenida Filomeno Gomes, 202, 1-A, bairro Jacarecanga, Fortaleza-Ceará.

A FORTES DISTRIBUIDORA LTDA.
Torna público que requereu à SEMAM,  a Regularização da Licença de Instalação, para 
execução de construção de um Centro de Distribuição, localizada na BR 116, S/N, Km 
29, Itaitinga-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMAM.

ALBEVANIA DE ARAUJO TEIXEIRA
Torna público que requereu à Secretaria do Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR a Licença Ambiental Úni-
ca para desmembramento de um terreno, com uma área total de 204,97m², desmembrado de um terreno 
de área de 314,26m², constituído pelo Lote 01 da Quadra 16 do Loteamento Conviver Tianguá VI, na Rua 
Lauro Firmino de Aguiar, Bairro Cândido Xavier de Sá, município de Tianguá, Estado do Ceará. Foi deter-
minado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMATUR.

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75631 - SIDNEY FROTA MARTINS e SOLANEA ROMCY DE ANDRADE; Edital n° 
75632 - JOSE GLEISON FERREIRA DE ABREU e JEMIMA ALENCAR DA SILVA; Edital n° 
75633 - FILIPE GOMES NASCIMENTO e LOUYSE RANNA MOREIRA MOTA; Edital n° 75634 
- FRANCISCO TIEGO DE OLIVEIRA SILVA e ADAÍLDE FREITAS CRUZ; Edital n° 75635 - IZE-
QUIEL ALEXANDRE CORREIA e MARIA DUCELÂNDIA DO CARMO; Edital n° 75636 - JOÃO 
VITOR DA SILVA LOPES e ADILA ANTONIA BARBOSA DOS REIS; Edital n° 75637 - FRAN-
CIMÁRIO SERGIO DAMASCENO JUNIOR e RAVENA GIRÃO DE FREITAS; Edital n° 75638 
- FRANKEMBERG PEREIRA DOS SANTOS e KATIANA BEZERRA SILVA; Edital n° 75639 - 
MARCOS ANTÔNIO BRITO DE ARAÚJO e FRANCIMARA SILVA MATOS; Edital n° 75640 - 
FRANCISCO JACKSON TEIXEIRA DE SOUSA e ANA PAULA DE SOUSA FERREIRA; Edital n° 
75641 - CARLOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA e SARA JÉSSIKA SOUZA DA SILVA; Edital 
n° 75642 - FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES FAGONDES e MARIA JULIA FLORÊNCIO; Edi-
tal n° 75643 - ELINALDO DIAS DE OLIVEIRA e TATIANA SOUSA DE BARROS;
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, 12/03/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18209 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANIEL BRAGA LINHARES GARCIA e GIOVANNA SIQUEIRA ROLIM ARRUDA;
Edital n° 18210 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL VASCONCELOS CRONEMBERGER e YANA CASTRO DE AZEVEDO;
Edital n° 18211 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOHNSON MELO FONTENELE e JÉSSICA BERNARDO TRAJANO;
Edital n° 18212 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS ALBERTO LOPES CANABRAVA JUNIOR e LEIA KEREN MACHADO DO NASCIMENTO;
Edital n° 18213 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMUEL BERNARDO DA SILVA e ADRIANE KARYNE MESQUITA XAVIER;
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, 12/03/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente
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GERAL
O VetMóvel está realizando serviços de castração e consultas no estacionamento do Solares Shopping no 
bairro Novo Mondubim. O funcionamento é de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h. O atendi-
mento acontece via distribuição de senhas diárias, já a castração somente com agendamento prévio.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Expo Revestir. A Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac-CE) está marcando presença na Expo 
Revestir, o maior evento de revestimentos e acabamentos da América Latina. De acordo com Lavanery Campos, presidente da Acomac-
-CE, com o movimento de cerca de 60 mil visitantes, a feira traz otimas perspectivas de negócios. “Estamos otimistas com os resultados 
já verificados na Expo Revestir. Conversamos com  fornecedores, entidades, parceiros, amigos  e claro com  lojistas  e atacadistas do 
Brasil. Queremos ampliar ainda mais as chances de relacionamento dos nossos associados e da  nossa associação com fornecedores do 
matcon do País”, destaca o empresário. A Expo Revestir, aconteceu no dia 11 de março, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, e é 
destinada a revendedores, arquitetos, designers de interiores e todos que fazem parte da cadeia produtiva da construção. 

POSSE NO IDEAL
Em solenidade bastante prestigiada Amarilio Cavalcante foi empossado como presidente do Ideal Clube, o mais tradicional da cidade. Iratuã Freitas fotografou.

Alcimor Rocha e Amarilio Cavalcante

FOTOS: IRATUÃ FREITAS

Alcimor Rocha e Fabiola, Samia e Amarilio Cavalcante Amarilio Cavalccante, Alessandra Aragão e Kal Aragão

Bia, Tais, Daniel, Lucia e Sergio Liebmann Pedro Jorge Medeiros, Alcimor Rocha e Jardson Cruz Fernando Antonbio e Cristiana Esteves

Alan Aguiar, Sergio Braga, Lucio Alcantara e Andrei Aguiar João Borges, Philomeno Junior, Claudio Cabral e Ricardo Gurgel Diana, Olindina e Samia Cavalcante

Stela e Marco Salles Naura e Philip Cox Fatima Duarte, Paula Fernandes e Iracema Nobre

O Brasil ostenta mais um 
dado triste para a infância: 6% 
das crianças que nascem no 
Brasil não têm o nome do pai na 
certidão de nascimento. Além 
disso, ao longo dos dois anos de 
pandemia de covid-19, mais de 
320 mil crianças foram regis-
tradas somente com o nome da 
mãe na certidão de nascimento. 
Os dados estão em dois novos 
módulos do Portal da Transpa-
rência do Registro Civil: “Pais 
Ausentes” e “Reconhecimento 
de Paternidade”.

No total, 160.407 mil recém-
-nascidos foram registrados sem 
o nome do pai no primeiro ano 
da pandemia e 167.399 no se-
gundo. O menino D.C.L., de ape-
nas quatro meses, foi um deles. 
Mas ele pode ter a chance de es-
crever uma nova história em sua 
vida. No último sábado (12/03), 
ele participou de exame pericial 
de DNA para identificar o seu 
pai. Após o resultado, que deve 
sair após um mês, quem sabe, a 
criança, que está na unidade de 
acolhimento institucional Casa 
de Jeremias, em Fortaleza, po-
derá ter uma família e assim ser 
respeitado o seu direito constitu-
cional do convívio familiar.

O suposto pai é C.B., de 41 
anos. “Meu sonho era uma 
criança e Deus me deu a pos-
sibilidade de ter um filho, mas 
tenho que correr atrás do meu 
objetivo. Nunca ninguém pode 
desistir. Um filho é tudo na vida 
de uma pessoa quando a pessoa 
sabe educar e o caminho”, disse 
o homem que esteve presente de 
forma voluntária na sede da De-
fensoria Pública do Ceará.

Ele, assim como outras 714 
pessoas que se inscreveram, ti-

veram a oportunidade de parti-
cipar do mutirão “Meu Pai Tem 
Nome”, com ações relacionadas 
ao reconhecimento de paternida-
de. O evento foi promovido pelo 
Conselho Nacional das Defenso-
ras e Defensores Públicos-Gerais 
(Condege), em parceria com as 
Defensorias Públicas nos Estados.

Em Fortaleza, os atendimen-
tos ocorreram na sede da Defen-
soria Pública do Ceará, assim 
como nas cidades de Crato e e 
Sobral. Além de audiências para 
reconhecimento voluntário da 
paternidade, a força-tarefa aten-
deu situações sem acordo entre 
as partes, cujos pais recusaram-
-se a registrar o(s) filho(s) e, por 
isso, é necessária a realização de 
exame de DNA. Haverá testes na 
hora e agendamentos posterio-
res, nos casos avaliados.

“Esse esforço concentrado é 
muito importante para transfor-
mar a vida das pessoas. Estamos 
fazendo várias ações. Após o 
resultado terão os encaminha-
mentos. Hoje é uma concentra-
ção para dar visibilidade, pois 
quando se tem o nome do pai 
no registro é muito mais que 
um ano, pois traz historias, vi-
vências, famílias, para além 
dos alimentos e sucessão, mas 
é identidade. É uma felicidade 
estar aqui e poder oportunizar 
às pessoas essa transformação 
na vida delas”, disse a defensora 
pública geral, Elisabeth Chagas.

Uma das crianças que parti-
ciparam do mutirão está acolhi-
da na Casa de Jeremias. “É rara 
a postura de um homem em se 
preocupar, querer ser pai e reco-
nhecer o filho. Algo muito raro. 
Ser pai deveria ser natural, assu-
mir a responsabilidade dos  pró-

prios atos e criar o seu filho. A 
grande maioria das crianças que 
estão abrigadas, geralmente só 
tem a genitora, que nem sempre 
tem condições de ter a criança 
de volta. Em 18 anos da Casa de 
Jeremias só teve uma volta para 
o pai biológico. As demais que 
voltaram sempre foi para a avó 
materna, genitora ou tia. Fico 
feliz de ver os defensores públi-
cos com esse mutirão, para que o 
pai reconheça seu filho. É muito 
importante para criança ter um 
pai e se todos os homens seguis-
sem esse exemplo, o mundo não 

teria tantos filhos com histórias 
que não são bem sucedidas”, dis-
se a fundadora da Casa de Jere-
mias, Soraya Palhano.

Estatísticas
O índice de crianças nasci-

das em 2022 no Brasil e que fo-
ram registradas sem o nome do 
pai na certidão de nascimento 
é 6,75%. O dado é ainda mais 
expressivo quando observado 
em números, já que corres-
ponde a 31.518 nascimentos 
de 1º de janeiro até o ultimo 
dia 11 de março, cujo espaço 

destinado à paternidade está 
vazio na certidão.

“Sabemos que há dificuldade 
das pessoas pela questão finan-
ceira, mas é muito importante 
esse esforço concentrado, pois 
não ter o nome do seu pai na 
certidão de Nascimento gera 
uma série de constrangimento 
ao longo da dia. Muitas vezes 
esse reconhecimento não ocor-
re por falta de informação ou 
em razão de algum conflito, por 
isso é fundamental possibilitar e 
sensibilizar os pais a reconhecer 
os filhos. Este será o primeiro 

mutirão, mas pretendemos es-
tender ao longo do ano para 
outras cidades do interior, para 
que os pais possam reconhecer 
os seus filhos e ter o direito exer-
cer a paternidade, o convívio e 
o auxílio”, ressaltou a defensora 
pública Natali Massilom Pontes.

De acordo com dados da 
Associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Natu-
rais (Arpen-Brasil), o índice de 
crianças sem o nome do pai na 
certidão de nascimento cresceu 
pelo quarto ano consecutivo no 
Brasil. O levantamento também 
mostra que quase 100 mil crian-
ças nascidas no ano passado não 
têm o nome do pai no registro 
civil. No Ceará, uma média de 
6,4 mil crianças são registradas, 
todo ano, sem o nome do pai na 
certidão. Em 2021, foram 8.220, 
maior número desde 2016.

Do total de inscrições (715), 
69,1% foram de mulheres em 
busca de reconhecimento de 
paternidade dos filhos. Os ou-
tros 30,9% foram de inscrições 
realizadas pelos pais que volun-
tariamente querem reconhecer 
os filhos. Desse total, 288 dos 
agendamentos foram para que 
as ações aconteçam de forma 
extrajudicial e outros 206 para 
pedidos de judicialização. A 
maioria dos agendamentos 
(561) se concentrou em Forta-
leza. Sobral teve 72 inscrições 
e Crato 82 agendamentos. Dos 
inscritos, 353 são para reco-
nhecimento de crianças e ado-
lescentes menores de 18 anos. 
Outros 118 são inscrições de 
pessoas acima de 18 anos.

6% das crianças que nascem no Brasil não 
têm o nome do pai na certidão de nascimento

Defensora Pública Elisabeth Chagas destaca a importância do mutirão para transformar a vida das pessoas


