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No acumulado deste ano, as exportações somaram US$ 387,6, o que 
corresponde a um aumento de 62,3% se comparado com o mesmo 
intervalo de tempo do ano anterior.  O resultado coloca o Ceará na 
posição de 4º do Nordeste que mais exportou. ECONOMIA9

Ceará: exportações têm alta de 62,3% este ano

Navios russos, chineses e iranianos participam de exercício conjunto no oceano Índico, um pouco antes da guerra na Ucrânia estourar

O resultado positivo se deu, principalmente, em consequência do aumento das vendas de produtos da indústria siderúrgica

O aviso americano teria ocorrido por meio de telegramas diplomáticos ontem, antes de um encontro de delegações americana e chinesa em Roma. 
Nele, o assessor de Segurança Nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, fez o alerta ao chinês Yang Jiechi sobre o risco de apoiar Vladimir Putin. O 
vazamento dá sequência a outro, feito ao jornal The New York Times no domingo, segundo o qual a Rússia havia pedido ajuda aos chineses. 
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Os Estados Unidos informaram a aliados na Europa e na Ásia que a China sinalizou
querer dar apoio econômico e militar à Rússia durante a guerra na Ucrânia

EUA acusam China de querer 
ajudar Putin na guerra
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Congressistas 
devem pautar 
reforma tributária e 
vetos esta semana

CAPACETE ELMO 
ELEITO DESTAQUE 
EM INOVAÇÃO

As propostas de 
mudanças ao modelo 
tributário brasileiro serão 
analisadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça 
do Senado, enquanto os 
vetos de Jair Bolsonaro 
devem ser discutidos em 
sessão do Congresso Na-
cional. NACIONAL7

Projeto cearense foi um dos selecionados para ser apresen-
tado no 9º Congresso de Inovação da CNI, o maior evento 
de inovação de toda a América Latina. CIDADES6

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

COOLIMEL - Cooperativa Agropecuária de Apicultores do Município de Parambu - CNPJ: 
15.163.517/0001-79 - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária. Pelo 
presente edital de convocação, o Presidente da COOLIMEL - Cooperativa Agropecuária de 
Apicultores do Município de Parambu, CNPJ: 15.163.517/0001-79, situada à Rua Antonio 
Zacarias, 06, Caixa d’água, Parambu-CE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca seus cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada 
no dia 26 de março de 2022. visto que não há espaço suficiente na sede da COOLIMEL para o 
público esperado, a assembleia será realizada no Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares de Parambu-CE, Localizado à Rua Hidelbrando Alves 
Caracas, 04, centro, Parambú-CE às 07:00 (sete) horas em Primeira Convocação, com a 
presença de no mínimo dois terços dos cooperados, às 08:00 (oito) horas em Segunda 
Convocação, com a presença de no mínimo metade mais um dos cooperados e às 09:00 (nove) 
horas em Terceira e Última Convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia Para AGO: 1 - Prestação de contas do exercício 
2021; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2021; 3 – Eleição 
de diretoria para 2022/2024; 4 - Eleição do conselho fiscal para 2022/2023; 5 - Assuntos gerais 
de interesse da sociedade. Parambú, 15 de março de 2022. Ademar Oliveira Loiola - 
Presidente da COOLIMEL.

COOMAAF - Cooperativa dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará 
LTDA - CNPJ: 09.579.523/0001-09. Edital de Convocação para Assembleia Geral 
Ordinária. Pelo presente Edital de Convocação, a Presidente da COOMAAF - Cooperativa 
dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará LTDA, CNPJ: 09.579.523/0001-
09, situada à Comunidade Olho D’água, 000, Zona Rural, Catunda-CE, CEP: 62.297-000, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca seus cooperados, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 29 de março de 2022, às 07:00 (sete 
horas) em Primeira Convocação, com a presença de no mínimo dois terços dos cooperados, 
às 08:00 (oito horas) em Segunda Convocação, com a presença de no mínimo metade mais 
um dos cooperados e às 09:00 (nove horas) em Terceira e Última Convocação, com a 
presença de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia 
Para Ago: 1 - Prestação de contas do exercício 2021; 2 - Destinação das sobras apuradas ou 
rateio das perdas do exercício de 2021; 3 - Eleição do conselho fiscal para 2022/2023; 4 - 
Assuntos gerais de interesse da sociedade. Catunda, 15 de março de 2022. Maria Onete 
Cardoso da Silva - Pesidente da COOMAAF.

COOPADES Cooperativa da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Solidário - CNPJ: 
32.524.122/0001-73 - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária 
Extraordinária. Pelo presente Edital de convocação, a Presidente da COOPADES, situada à 
Vila Cacimba Funda, 000, Zona Rural, Aracati-CE, CEP: 62.800-000, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca seus cooperados para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 31 de março de 2022, na sede da 
cooperativa, às 07:00 horas em Primeira Convocação, com a presença de no mínimo dois terços 
dos cooperados, às 08:00 horas em Segunda Convocação, com a presença de no mínimo 
metade mais um dos cooperados e às 09:00 horas em Terceira e Última Convocação, com a 
presença de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia 
para a AGO: 1 - Prestação de contas do exercício 2021, compreendendo: Relatório da gestão; 
Balanço; Demonstrativos das sobras ou perdas e Parecer do conselho fiscal; 2 - Destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2021; 3 – Eleição da diretoria para 
2022/2026; 4 - Eleição do conselho fiscal para 2022/2023; 5 - Assuntos gerais de interesse da 
sociedade; Ordem do dia para AGE: Alteração estatutária. Aracati-CE, 15 de março de 2022. 
Francisco ISAAC dos Reis Santos - Presidente da COOPADES

COOPAFAM Cooperativa Agropecuária de Agricultores Familiares – CNPJ: 
21.872.925/0001-00 - Edital de Convocação Para Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária. Pelo presente edital de convocação, o Presidente da Cooperativa 
Agropecuária de Agricultores Familiares - COOPAFAM, CNPJ: 21.872.925/0001-00, situada à 
Rua Desembargador Pedro Melo, 530, Parque Tijuca, Maracanau-CE, CEP: 61.917-190, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, convoca seus cooperados, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 31 de março de 2022, às 
07:00 horas em Primeira Convocação, com a presença de no mínimo dois terços dos 
cooperados, às 08:00 horas em Segunda Convocação, com a presença de no mínimo metade 
mais um dos cooperados e às 09:00 horas em Terceira e Última Convocação, com a presença 
de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do DIA para a 
AGO: Ordem do dia para AGO: 1 - Prestação de contas do exercício 2021, 2 - Destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2021; 3 – Eleição da diretoria; 4 - Eleição 
do conselho fiscal para 2022/2023; 5 - Assuntos gerais de interesse da sociedade. Ordem do Dia 
para a AGE: Alteração Estatutária.Maracanaú, 15 de março de 2022.Francisco Flavio 
Cavalcante Ferreira - Presidente da COOPAFAM.

COOPAIUBA Cooperativa dos Agricultores Familiares de Guaiuba LTDA CNPJ: 
36.066.776/0001-51 - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária. Pelo presente edital de convocação, o Presidente da COOPAIUBA Cooperativa 
dos Agricultores Familiares de Guaiuba LTDA, CNPJ: 36.066.776/0001-51, situada Sítio Ema, 
CE-040, 0, Ema, Pindoretama-CE, CEP: 62.860-000, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, convoca seus cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que 
será realizada no dia 31 de março de 2022, às 07:00 (sete) horas em Primeira Convocação, com 
a presença de no mínimo dois terços dos cooperados, às 08:00 (oito) horas em Segunda 
Convocação, com a presença de no mínimo metade mais um dos cooperados e às 09:00 (nove) 
horas em Terceira e Última Convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia para AGO: 1 - Prestação de contas do exercício 
2021, 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2021; 3 - Eleição 
do conselho fiscal para 2022/2023; 4 - Assuntos gerais de interesse da sociedade. Ordem do dia 
para Age: 1 – Alteração Estatutária. Pindoretama, 15 de março de 2022. Alex Rodrigues 
Araujo  - Presidente da COOPAIUBA.

COOPDEST Cooperativa de Agricultores Produtores e Empreendedores do Estado do 
Ceara LTDA, CNPJ:04.604.578/0001-08 - Edital de Convocação para Assembleia Geral 
Ordinária. Pelo presente edital de convocação, a Presidente da COOPDEST Cooperativa de 
Agricultores Produtores e Empreendedores do Estado do Ceara LTDA, CNPJ: 
04.604.578/0001-08, situada à Rua Ana Cordeiro Gomes, Nº 08, Distrito de Santa Tereza, Zona 
Rural, Tauá-CE, CEP: 63.660-000, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca 
seus cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 
27 de março de 2022, às 07:00 horas em Primeira Convocação, com a presença de no mínimo 
dois terços dos cooperados, às 08:00 horas em Segunda Convocação, com a presença de no 
mínimo metade mais um dos cooperados e às 09:00 horas em Terceira e Última Convocação, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do dia Para a Ago: 1 - Prestação de contas do exercício 2021; 2 - Destinação das sobras 
apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2021; 3 –Eleição do conselho fiscal para 
2022/2023; 4 - Assuntos gerais de interesse da sociedade. Tauá, 15 de março de 2022. 
Assuero Bizerra Silva - Presidente da COOPDEST.

COOPFOR Cooperativa de Agricultores Familiares de Forquilha e Região LTDA - CNPJ: 
27.108.234/0001-03 - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária. Pelo 
presente edital de convocação, a Presidente da COOPFOR, situada à Rua Monsenhor 
Domingos, 000, Centro, Sala 10, Forquilha-CE, CEP: 62.115-000, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca seus cooperados, para se reunirem em  Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada no dia 31 de março de 2022, às 07:00 horas em  Primeira 
Convocação, com a presença de no mínimo dois terços dos cooperados, às 08:00 horas em  
Segunda Convocação, com a presença de no mínimo metade mais um dos cooperados e às 
09:00 horas em  Terceira e última Convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
cooperados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia para a AGO: 1 - Prestação de 
contas do exercício 2021, compreendendo: Relatório da gestão; Balanço; Demonstrativos das 
sobras ou perdas e Parecer do conselho fiscal; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio 
das perdas do exercício de 2021; 3 - Eleição do conselho fiscal para 2022/2023; 4 – 
Remuneração de diretoria; 5 - Assuntos gerais de interesse da sociedade. Forquilha-CE, 15 de 
março de 2022. Cleide Maria Pereira - Presidente da COOPFOR.

COOPSOL Cooperativa Agropecuária dos Agricultores e Agricultoras Familiares de 
Sobral e Região LTDA - CNPJ: 36.365.840/0001-03 - Edital de Convocação para 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Pelo presente edital de convocação, o 
Presidente da COOPSOL, situada à Av: Dom Jose Tupinambá da Frota, 2357, Sala A, Centro, 
Sobral-CE, CEP: 62.010-290, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca seus 
cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será 
realizada no dia 31 de março de 2022, às 07:00 horas em Primeira Convocação, com a presença 
de no mínimo dois terços dos cooperados, às 08:00 horas em Segunda Convocação, com a 
presença de no mínimo metade mais um dos cooperados e às 09:00 horas em Terceira e Última 
Convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do dia para a AGO: 1 - Prestação de contas do exercício 2021, compreendendo: 
Relatório da gestão; Balanço; Demonstrativos das sobras ou perdas e Parecer do conselho 
fiscal; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2021; 3 - Eleição 
do conselho fiscal para 2022/2023; 4 - Assuntos gerais de interesse da sociedade. Ordem do dia 
para a AGE: 1 – Alteração Estatutária. Sobral-CE, 15 de março de 2022. Johnatan de Oliveira 
Nascimento - Presidente da COOPSOL.
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Ao menos dez estados bra-
sileiros e o Distrito Federal já 
flexibilizaram suas regras de 
uso de máscaras de proteção 
respiratória, autorizando pre-
feituras locais a seguirem o 
mesmo caminho. Embora haja, 
entre os especialistas, quem jul-
gue prematuro o relaxamento 
da medida de proteção contra 
o novo coronavírus, os gover-
nantes alegam que o avanço da 
vacinação e o menor número 
de casos da covid-19 no país 
tornam seguro que as pessoas 
voltem a descobrir seus rostos 
após dois anos de pandemia.

Entre as 11 unidades federa-
tivas consultadas pela Agência 
Brasil, a última a implementar as 
novas normas foi Minas Gerais. 
Desde o sábado (12), o governo 
estadual tornou opcional o uso 
de máscaras em locais abertos. 
A decisão final, contudo, cabe 
aos municípios, que podem não 
adotar o que o governo estadual 
classifica como uma “orienta-
ção”, adotada “a partir da me-
lhoria dos indicadores da pan-
demia” no estado. Qualquer que 

seja a decisão das prefeituras 
em relação aos espaços aber-
tos, a máscara deve continuar 
sendo exigida em locais fecha-
dos de cidades onde menos de 
70% da população com idade 
para ser imunizada tenham 
completado o ciclo vacinal.

Rio
O governo do Rio de Janei-

ro autorizou que as prefeituras 
fluminenses liberassem a popu-
lação da obrigação de usar más-
caras em ambientes ao ar livre, 
desde que obedecidos critérios 
como o respeito ao distancia-
mento social e o percentual da 
população imunizada. Inicial-
mente, o avanço da variante 
Ômicron desestimulou muitas 
cidades a relaxarem as regras. 
Até que, no começo deste mês, 
o governo estadual liberou os 
municípios a flexibilizarem as 
regras também em lugares fe-
chados. Na ocasião, o secretário 
estadual de Saúde, Alexandre 
Chieppe, recomendou às pes-
soas com sinais e sintomas de 
quaisquer doenças respiratórias 

que continuassem a utilizar o 
protetor ao se aproximarem de 
outras pessoas. Na capital flumi-
nense, o prefeito, Eduardo Paes, 
revogou a obrigatoriedade do 
uso de máscaras na última se-
gunda-feira (7).

Além de Minas Gerais e Rio 
de Janeiro, também já anuncia-
ram regras mais flexíveis que as 
adotadas nos primeiros meses 
da pandemia as seguintes uni-
dades federativas: Amazonas; 
Distrito Federal; Espírito Santo; 
Goiás; Maranhão; Mato Grosso; 
Mato Grosso do Sul; Santa Cata-
rina e São Paulo. Outros estados 
como Bahia e Paraná já infor-
maram que anunciarão novas 
normas em breve se os números 
de contágio e, principalmente, 
mortes, seguirem em queda.

No Amazonas, desde a úl-
tima sexta-feira (11), as prefei-
turas podem tornar facultativo 
o uso de máscaras em locais 
abertos. Ainda assim, a Secreta-
ria Estadual de Saúde orienta os 
municípios que o fizerem a con-
tinuarem recomendando o uso 
do equipamento de proteção, 

principalmente por quem tem 
mais de 60 anos de idade, e que 
a população evite aglomerações.

No Distrito Federal, onde a 
obrigatoriedade do uso de más-
caras em locais ao ar livre foi 
revogada no início de março, 
a utilização em locais fechados 
se tornou facultativa na última 
quinta-feira (10). “A gente es-
pera que a população tenha os 
cuidados, evitando aglomera-
ção, pois a pandemia ainda exis-
te. Chegou a hora de tentarmos 
voltar a ter uma vida normal”, 
declarou o governador Ibaneis 
Rocha ao anunciar a medida.

Capixabas
Já no Espírito Santo, só ontem 

(14) os moradores das cidades 
capixabas puderam voltar a cir-
cular por locais abertos com os 
rostos à vista. O fim da obriga-
toriedade em espaços ao ar livre 
vale para os municípios consi-
derados como de baixo risco 
de transmissão da covid-19,. 
Nas cidades classificadas como 
de risco moderado, a másca-
ra continuará sendo exigida 

mesmo em ambientes abertos. 
Enquanto nas de risco muito 
baixo, o uso em ambientes fe-
chados é somente recomenda-
do – sendo obrigatório apenas 
para pessoas que tenham testa-
do positivo para a doença.

Em Goiás, no último dia 10, 
o governo estadual recomendou 
aos gestores municipais a libera-
ção do uso de máscaras em lo-
cais abertos, sem aglomerações, 
em cidades onde ao menos 75% 
da população a partir de 5 anos 
já tenham completado o ciclo 
vacinal. A secretaria continua 
preconizando os protetores em 
ambientes coletivos fechados, 
como, por exemplo, transporte 
público, aeroportos, rodoviárias, 
escolas, e em ambientes abertos 
com aglomeração, e por pessoas 
imunodeprimidas, com comor-
bidades de alto risco, não vacina-
das e com sintomas de síndrome 
gripal, mesmo quando em locais 
abertos e sem aglomeração

Em novembro de 2021, o 
Maranhão tornou opcional o 
uso de máscaras em locais aber-
tos e facultativo em locais fecha-

dos de municípios com mais 
de 70% da população com ao 
menos duas doses da vacina. 
No entanto, tal como o Rio, o 
governo maranhense recuou 
após o número de casos da 
doença voltar a aumentar no 
início deste ano, e retomou o 
uso obrigatório de máscaras 
nos ambientes fechados de 
todo o território maranhense.

São Paulo
Por fim, o governo de São 

Paulo mantém a obrigatorieda-
de do uso de máscaras em am-
bientes fechados, mas, no último 
dia 9, liberou as prefeituras pau-
listas para que tornem opcional 
a utilização em locais abertos. A 
liberação vale para ruas, praças, 
parques, pátios de escolas, es-
tádios de futebol, centros aber-
tos de eventos e autódromos. 
Na ocasião em que detalhou 
a medida, o governador João 
Dória mencionou planos de 
estender a liberação para am-
bientes fechados a partir de 23 
de março – medida ainda em 
estudo. (Agência Brasil)

Covid. O Ministério da Saúde (MS) consulta a população da possibilidade de incorporar o 
medicamento baricitinibe para o tratamento da covid-19. O uso do medicamento pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) já foi recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec).NACIONAL

Covid-19: ao menos 10 estados e o Distrito Covid-19: ao menos 10 estados e o Distrito 
Federal flexibilizaram uso de máscarasFederal flexibilizaram uso de máscaras
Estados flexibilizam suas regras de uso de máscaras de proteção respiratória, autorizando prefeituras locais a seguirem mesmo caminhoEstados flexibilizam suas regras de uso de máscaras de proteção respiratória, autorizando prefeituras locais a seguirem mesmo caminho
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Queiroz. Fabrício Queiroz, que ganhou notoriedade pelo escândalo relativo à prática de rachadinha 
enquanto atuou no gabinete de Flávio Bolsonaro, tem feito movimentos por uma candidatura a 
deputado federal. Uma vaga para a Assembleia Legislativa do Rio também não é descartada.NACIONAL

Entre os vetos a serem votados estão o da privatização da Eletrobras e o do Orçamento

FOTO JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Nessa guerra não haverá vencedores, só perdedores
António Gutérres, secretário-geral da ONU, au-

sente das conversações de paz

S e cunhado não é parente, “super-con-
cunhado” pode ser. É como se expli-
ca no governo a indicação de Daniel 
Maia para ser diretor da ANP, agên-

cia reguladora de petróleo. Ele é concunhado 
do advogado Tiago Cedraz, figura notória e 
alvo de operações da Polícia Federal. Servi-
dor do Tribunal de Contas da União (TCU), o 
concunhado também obteve cargo relevante 
no TCU por seu “super-quase parentesco”. Ele 
é casado com Virgínia, irmã da esposa do Tia-
go Cedraz, o filho mandão.

Antigo protegido
Em 2015, o concunhado ganhou do presi-

dente do TCU Aroldo Cedraz, pai de Tiago, 
a secretaria responsável pela área de Energia 
da corte.

Aos 45 do 2º tempo
O escolhido do ministro Bento Albuquer-

que (Minas e Energia) era outro, mas Daniel 
Maia ganhou na Casa Civil a indicação à ANP. 

Agora vai
A definição do super-concunhado para a 

ANP fez um destacado ministro do TCU iro-
nizar: “agora Aroldo Cedraz destrava a Ele-
trobrás”.

Faca e o queijo
O TCU já aprovou outorga a ser pega pelos 

futuros controladores ao governo, mas o relator 
Cedraz ainda terá de definir os termos da venda.

Sars-Dilma-2
Nos 12 meses antes do afastamento, o go-

verno Dilma registrou perda de 1,82 milhão de 
postos de trabalho, dez vezes mais que em 2020.

Desempenho fraco
Ao longo dos 64 meses no comando do Pa-

lácio do Planalto, o governo da petista Dilma 
Rousseff teve média de 44,3 mil empregos ge-
rados por mês.

Quase o dobro
No caso de Bolsonaro, os dados do Caged 

vão até janeiro deste ano e em 37 meses, a mé-
dia mensal é de 86 mil vagas formais criadas.

País rico é assim
O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) 

detalhou o custo da volta do horário eleito-
ral “gratuito”. “Mais R$500 milhões do povo 

Dupla Cedraz emplaca ‘super-concunhado’ na ANP

O PODER SEM PUDOR

ACM sempre viveu às turras com al-
guém. Era ministro do governo José Sarney 
e, claro, brigava com outros ministros. Um 
deles era o da Previdência, Renato Archer. 
Carta vez os dois se encontraram na an-
tessala do presidente, no Planalto, e ACM 
puxou conversa: “Esta coisa de vida pública 

é difícil. Ainda outro dia tive que desmentir 
um jornal que publicou, imagine, que eu 
teria dito que naquele dia você não jantaria 
ministro. Imagine que eu ia dizer uma coisa 
desta!” Sempre calmo, Archer apenas sorriu 
e ironizou: “Não se preocupe. Em qualquer 
hipótese eu não deixaria de jantar”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Ministro no jantar

Criação de empregos na
pandemia superou era Dilma 
O ex-presidiário Lula não quer 
nem ouvir falar na ex-presidente 
Dilma em sua campanha, porque 
esse é o sonho dos adversários. 
Principalmente Jair Bolsonaro, 
que poderá comparar dados 
como criação de empregos. De 
2011 a abril de 2016, antes do 
impeachment, o governo Dil-
ma criou 2,8 milhões de novas 
vagas com carteira assinada. 
Desde 2019, apesar dos 2 anos 
de pandemia, o Brasil criou 3,2 
milhões de novos empregos.

brasileiro”, disse ao lembrar que já pagamos 
fundão eleitoral de R$ 5 bilhões.

Novo, mas nem tanto
Candidato do PT à sucessão de Rui Costa 

na Bahia, Jerônimo Rodrigues foi coordena-
dor de campanha da reeleição de Costa, em 
2018. E era citado desde 2019 como o preferi-
do do atual governador à sucessão.

Cenário nacional
A retirada das candidaturas de Jaques Wag-

ner ao governo da Bahia, e de Rui Costa, ao 
Senado, pode revelar a intenção do PT na 
Bahia: apoiar ACM Neto (UB) tacitamente, 
em troca de apoio a Lula no segundo turno.

Pedala Pacheco
O presidente roda-presa Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG) resolveu inovar e desobrigou uso 
de máscaras nas dependências do Senado. Vi-
rou alvo de piadas porque ainda não determi-
nou a volta ao trabalho presencial.

Tragédia humana
Virou piada na internet artigo da revista 

The Atlantic, publicação favorita das elites 
norte-americanas, denunciando “desastre cli-

mático” que um ataque nuclear pode causar. 
Perdas humanas seriam efeitos colaterais.

Campanha máquina do tempo
O ex-presidiário e ex-presidente Lula tem 

espalhado lista com o que se comprava com 
R$200 em 2010 e hoje. Omite propositalmen-
te que o valor equivalia a 40% do salário mí-
nimo da época e só 16,5% do atual.

Sem humanidade
Segundo dados do governo do Reino Uni-

do, até a semana passada menos de mil vistos 
humanitários foram distribuídos para refu-
giados da guerra na Ucrânia, enquanto mais 
de 22 mil pedidos foram registrados.

Cara a cara
O teletrabalho não deve durar muito tem-

po no mundo dos negócios. Segundo a as-
sessoria onfly, o mercado de viagens corpo-
rativas deve atingir US$ 2 trilhões até 2028, o 
triplo de 2020, no auge da pandemia.

Pensando bem...
... no Dia do Consumidor, quem deveria 

pedir o dinheiro de volta era o pagador de 
impostos.

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Sena-
do Federal pode votar ama-
nhã (16) uma proposta de 
emenda à Constituição que 
reformula o sistema tribu-
tário do país. O texto (PEC 
110/2019), do senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) e 
outros 65 senadores, recebeu 
parecer favorável do relator, 
senador Roberto Rocha (PS-
DB-MA).

A PEC 110/2019 prevê a 
criação de um modelo dual 
de tributação, com dois im-
postos de valor agregado 
(IVA). A Contribuição sobre 
Bens e Serviços (CBS) deve 
unificar os tributos federais 
(IPI, Cofins e Cofins-Impor-
tação, PIS e Cide-Combus-
tíveis) e ser arrecadada pela 
União. Já o Imposto sobre 
Bens e Serviços (IBS) deve 
reunir o ICMS e o ISS, reco-
lhidos por estados, Distrito 
Federal e municípios.

O sistema de IVA foi cria-
do na França nos anos 1930 
para evitar a cobrança acu-
mulada de impostos em di-
ferentes etapas da produção, 
do comércio e da prestação 
de serviços, evitando um 
efeito cascata. A matéria pre-
vê ainda um novo imposto 
sobre produção, importação 
e comercialização de bens e 
serviços prejudiciais à saúde 
ou ao meio ambiente. Esse 
imposto substituiria o IPI.

Outro item na pauta da 
comissão do Senado é a PEC 
24/2021, que muda a regra 
para a contagem do tempo 
de contribuição de mulheres 
para a Previdência Social. A 
matéria da senadora Nilda 
Gondim (MDB-PB) e outros 
28 parlamentares considera 
como tempo de contribuição 
o período dedicado ao cuida-
do com os filhos. A mudança 

vale para servidoras públicas 
e trabalhadores da iniciativa 
privada. De acordo com a 
PEC 24/2021, elas teriam re-
conhecido o tempo de contri-
buição de um ano para cada 
filho nascido vivo e de dois 
anos para cada filho adotado 
ou portador de deficiência. A 
matéria aguarda relatório da 
senadora Eliziane Gama (Ci-
dadania-MA).

Vetos
Em sessão marcada para 

esta quinta-feira (17), sena-
dores e deputados federais se 
reunirão em sessão do Con-
gresso Nacional para anali-
sar uma pauta com 31 vetos 
do presidente da República. 
Entre esses itens estão temas 
relativos à proposta de pri-
vatização da Eletrobras, ao 
Programa de Estímulo ao 
Transporte por Cabotagem 
(BR do Mar), ao Orçamento 
e à venda direta do etanol.

Um dos itens é o veto par-
cial incidente sobre 14 pontos 
específicos da privatização da 

Eletrobras (VET 36/21). O 
presidente Jair Bolsonaro ve-
tou, por exemplo, trecho au-
torizando que 1% das ações 
da estatal fosse vendido a 
funcionários demitidos, dan-
do a eles prazo de seis meses 
para o exercício do direito de 
compra. Para o Ministério da 
Economia, isso poderia cau-
sar distorção no processo de 
precificação das novas ações 
a serem emitidas e gerar re-
dução dos recursos a serem 
captados na capitalização da 
companhia.

Em relação à chamada BR 
do Mar, que é um programa 
de estímulo à navegação de 
cabotagem no Brasil, os par-
lamentares terão que analisar 
14 itens (VET 10/22). Um 
dos pontos barrados pelo 
presidente da República exi-
gia que as embarcações fre-
tadas deveriam ter tripulação 
composta de, no mínimo,  
dois terços de brasileiros em 
cada nível técnico do oficiala-
to, incluídos os graduados ou 
subalternos, e em cada ramo 

de atividade, incluídos o con-
vés e as máquinas.

O veto relacionado à ven-
da direta de etanol dos pro-
dutores aos revendedores 
(VET 3/22) é outro tema a ser 
analisado pelos congressistas 
na quinta-feira: em janeiro, 
o presidente Jair Bolsona-
ro vetou parcialmente a Lei 
14.292/22, e um dos pontos 
vetados permitia ao produtor 
negociar diretamente com 
distribuidores, revendedores 
varejistas de combustíveis, 
transportadores e mercado 
externo, estendendo a autori-
zação às cooperativas produ-
toras e comercializadoras.

O maior veto a ser anali-
sado é o que diz respeito à Lei 
Orçamentária para 2022 (VET 
11/22), que abrange 235 dispo-
sitivos. Entre eles, o corte de R$ 
3,1 bilhões em despesas apro-
vadas em dezembro pelo Con-
gresso Nacional (são R$ 1,3 bi-
lhão em emendas de comissão 
e R$ 1,8 bilhão em despesas 
discricionárias). (Com infor-
mações da Agência Senado)

Randolfe defende que 
Psol e Rede apoiem 
Haddad em São Paulo

O senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), que 
integra a coordenação da 
campanha do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), defende que a 
federação que uniu o Psol 
e a Rede, ao qual é filiado, 
apoie Fernando Haddad 
para o governo de São Pau-
lo. O Psol lançou Guilher-
me Boulos como pré-candi-
dato em São Paulo.

“A decisão final será do 
Psol, que é a legenda majo-
ritária em São Paulo”, afirma 
ele. “Mas eu advogo – e, 
mais do que isso, trabalho 
por um acordo para que 
apoiemos Haddad”, segue. 
“Eu não posso pregar uma 
união nacional em torno da 
candidatura de Lula para 
combater o bolsonarismo e 
o fascismo e não pensar que 
seria bom que isso também 
ocorresse no principal esta-
do do país, que é São Paulo”, 
diz Randolfe.

O senador afirma que 
tem conversado tanto 
com Haddad quanto com 
Boulos, além de outras 
lideranças. Em sua visão, o 
acordo em torno do petista 
poderia ser viabilizado caso 
o PT garantisse a presença 
do Psol na chapa paulista, 
ou indicando o vice ou o 
candidato ao Senado. Neste 
desenho, Boulos poderia 
ser candidato a deputado 
federal, puxando uma tal 

quantidade de votos que 
permitiria, segundo Ran-
dolfe, fazer a bancada do 
partido no estado saltar de 
três para até oito parlamen-
tares. “Seria algo decisivo”, 
afirma o senador. Ele diz 
ainda que a federação teria 
excelentes nomes para indi-
car como vice de Haddad. 
E cita o presidente nacional 
do Psol, Juliano Rodrigues, 
e a apresentadora Bela Gil, 
que tem intensa militância 
a favor da preservação do 
meio ambiente e da alimen-
tação saudável. Setores do 
PT também desejam um 
acordo nesses termos, com 
mais um detalhe: o partido 
se comprometeria a apoiar a 
candidatura de Boulos para 
prefeito de São Paulo em 
2024. “É sempre bom repe-
tir: a minha percepção é de 
que um acordo é possível. 
Mas a decisão será do Psol”, 
finaliza Randolfe.

Reação
Boulos reagiu às de-

clarações de Randolfe. 
“Eu não vou interferir no 
Amapá [estado de Randol-
fe]. Espero que o senador 
respeite a decisão do Psol 
de São Paulo e não interfi-
ra no nosso diálogo”, segue 
ele. Boulos pontuou, ainda, 
que “declarações como 
a dele podem atrapalhar 
mais do que ajudar a fede-
ração do Psol e da Rede”.

Reforma tributária e vetos 
serão pautados esta semana
Os congressistas devem analisar, em Brasília, a constitucionalidade das 
mudanças propostas ao modelo tributário, além de vetos de Bolsonaro

Cooperativa de Produtores Agroecológicos da Agroindústria e da Agricultura Familiar – 
COOPAICE CNPJ: 34.440.062/0001-36 – NIRE: 23400018143 - Edital de Convocação da 
Assembleia Geral Ordinária (AGO). O Diretor-Presidente da Cooperativa de Produtores 
Agroecológicos da Agroindústria e da Agricultura Familiar-COOPAICE, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os cooperados para a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) a realizar-se no dia 29 de Março de 2022 na sede da Cooperativa de Produtores 
Agroecológicos da Agroindústria e da Agricultura Familiar-COOPAICE, situada no Sítio Bom 
Jesus, Setor VI do Perímetro Irrigado Ayres de Sousa, zona rural do distrito de Jaibaras, município 
de Sobral, Estado do Ceará, CEP: 62.107-000, em primeira convocação às 09:00 horas, com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda convocação às 10:00 horas com a 
presença de metade mais um dos cooperados; e em terceira e última convocação às 11:00 horas, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados. Para efeito de cálculo de quórum conta a 
cooperativa com 45(quarenta e cinco) cooperados aptos a votar. Será deliberada em Assembleia 
Geral Ordinária seguinte Ordem do dia : 1 – Prestação de contas, compreendendo Relatório de 
Gestão do ano de 2021, Balanço patrimonial de 2021, Demonstração do resultado apurado em 
2021 e o parecer do Conselho Fiscal; 2 – Distribuição das sobras apuradas ou rateio das perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; 3 – 
Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 4 – Fixação dos honorários, gratificações e cédula 
de presença; 5 – Outros assuntos de caráter não deliberativo. Sobral, 14 de março de 2022. 
Antonio Erivando de Castro Frederico - Diretor- Presidente.



Uma das primei-
ras unidades 

sendo utilizada 
em 2020, primei-
ro ano da pande-
mia de covid-19 

no Ceará
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Saúde. O Governo do Ceará beneficia 6.361 agentes comunitários de saúde (ACSs) do Estado com 
revisão salarial de 10,74% a ser incorporada imediatamente. Dessa forma, a partir de abril, a categoria 
terá reajuste de salários equivalente ao concedido para os servidores da administração estadual.CIDADES

O município de Baturité, distante 78 km de Fortaleza, 
iniciou no último dia 10/03, a entrega dos kits de mate-
rial escolar para todos os alunos da rede pública munici-
pal, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação 
de Jovens e Adultos. Mais de 5.600 estudantes das esco-
las receberão o material. Foram investidos mais de R$ 3 
milhões para garantir uma melhor estrutura e qualida-
de de ensino aos estudantes.  Cada kit escolar tem, de 
acordo com a modalidade de ensino, mochila, agenda, 
caderno brochurão, caderno de desenho, caneta, lápis, 
apontador, borracha, régua, tesoura, cola, instrumentos 
de geometria, caixa de canetas, caixa de lápis de cor, cai-
xa de giz de cera, tinta guache e massa de modelar. "Nos-
sa educação nunca mais será a mesma! Quero agradecer 
a primeira dama Ynara Mota e a Secretária Dra Lindo-
mar, pela dedicação com as nossas crianças. Estamos 
aqui hoje aumentando a dignidade dos nossos alunos e 
a cada ciclo faremos mais investimentos e compromisso 
com os estudantes, porque Baturité não podia mais es-
perar "- afirmou o Prefeito Hérberlh Mota (Foto), emo-
cionado por este momento histórico que a cidade vive.

Educação em Baturité

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 15 de março de 2022  O ESTADO                     

Aprendizagem
Para a Secretária da Educação, Dra Lindomar Soares, 

a entrega dos materiais irá garantir avanços no ensino 
e aprendizagem dos alunos. O Deputado Audic Mota, 
reafirmou o compromisso com o município de Baturité. 
“Temos apostado nessa gestão por acreditar que o pre-
feito Herberlh tem atendido os anseios da população de 
Baturité, e feito a aplicação devida dos recursos públicos 
priorizando a educação”.

Porto do Pecém
Com investimento inicial de R$ 9,023 milhões, o pátio 

de armazenamento de cargas do Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, vai 
aumentar de 38 para 45 hectares. Na importante obra no 
CIPP vão ser executados os serviços de implantação de 
sistema elétrico de iluminação do pátio com instala-
ção de postes, torres e luminárias do tipo LED, afora, 
instalação da rede de combate a incêndio, bem como a 
construção de uma guarita ferroviária para controle do 
fechamento e abertura do portão ferroviário.

Propaganda politica
o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) confirma o início 

da propaganda partidária gratuita. No que consiste as 
inserções no âmbito estadual ocorre das 19h30 às 22h30 
às segundas, quartas e sextas e, no âmbito nacional, às 
terças, quintas e sábados. Ou seja, as promessas mirabo-
lantes já começaram. Fiquem atentos.

PDT preferido
o deputado federal Pedro Bezerra, eleito pelo PTB, 

partido liderado no Ceará durante muitos anos por seu 
pai Arnon Bezerra, que foi prefeito de Juazeiro do Norte, 
deputado estadual e federal, acaba de filiar-se ao PDT, 
liderado pelos irmãos Ferreira Gomes. O jovem parla-
mentar caririense vai disputar a reeleição, portanto, pelo 
novo partido.

Pavimentação 
A Prefeitura Municipal de Assaré está anunciando 

para o dia 12 de Abril vindouro, a licitação para contra-
tar empresa que irá construir a pavimentação asfáltica 
e sinalização sobre base de solo compactado, na estrada 
que liga as localidades de Munduri e Amaro. A popula-
ção está empolgada.

Em votação popular, o 
capacete Elmo foi eleito o 
melhor case de inovação 
do Brasil. O anúncio foi fei-
to no Summit Senai P&D 
+ Impacto, no último dia 
10. Dos três mais votados, 
entre 25 ca-
ses de todo 
o Brasil, o 
equipamento 
desenvolvido 
pelo médico 
p n e u m o l o -
gista da Es-
cola de Saúde 
Pública do 
Ceará (ESP/
CE), Marce-
lo Alcântara, 
ficou em pri-
meiro lugar, 
conquistando 60% dos qua-
se 25 mil votos no País. O 
projeto cearense foi um dos 
selecionados para ser apre-
sentado no 9º Congresso de 
Inovação da CNI - Confe-
deração Nacional da Indús-
tria, maior evento de inova-
ção da América Latina.

“Acho que foi uma ideia 
brilhante. Não basta apenas 
ter a ideia, fazer o protótipo, 
os testes, realizar o trabalho, 
publicar cientificamente, 

ter a aprovação da Anvisa, 
de todas as instâncias. Mas 
também participar dessa 
vida social é crucial para 
que a inovação tenha o má-
ximo de alcance. Isso é algo 
marcante também dentro 

da história 
do Elmo. E 
por isso, eu 
dou esse de-
p o i m e n t o , 
pela satisfa-
ção que estou 
vivendo jun-
to com todo 
mundo que 
p a r t i c i p o u 
do processo. 
A nossa vo-
tação expres-
siva mostra, 

junto aos comentários es-
pontâneos que vemos na 
internet [de quem usou o 
Elmo], que, de fato, toca-
mos a vida de muita gente. 
Isso é muito sério, impor-
tante”, disse Alcântara du-
rante a cerimônia.

Quase 2.400 capacetes já 
foram doados ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) no 
Ceará. Além disso, mais de 
2.100 profissionais foram 
capacitados em todo o Bra-

sil pela ESP/CE até março 
de 2022. Segundo a empresa 
fabricante dos equipamen-
tos, 9.949 capacetes foram 
distribuídos no País desde 
o início do projeto até o 
último mês, conforme re-
gistros da empresa. Diretor 
regional do Sesi Ceará, Pau-
lo André Holanda desta-
cou que o Elmo é resultado 
de uma forte parceria. “O 
Elmo foi fruto de lideranças 
importantíssimas que fo-
ram determinantes para que 
pudéssemos desenvolver o 
Elmo em tempo recorde e 
salvar, até agora, mais de 40 
mil vidas”, comemorou.

Já o titular da Secretaria 
da Saúde do Ceará (Sesa), 
Marcos Gadelha, ressalta 
que o equipamento é uma 
representação do espírito 
solidário cearense. “O Elmo 
é um símbolo genuíno da ce-
arensidade. Um único equi-
pamento reúne várias ca-
racterísticas do nosso povo, 
como a contínua vontade 
de ajudar e salvar pessoas 
em um cenário adverso, a 
criatividade para solucionar 
problemas e a nossa capa-
cidade de desenvolver tec-
nologia. Essas qualidades 

são inatas aos cearenses e 
o reconhecimento nacional 
do capacete Elmo somente 
corrobora uma certeza: o 
povo do Ceará é inovador 
e solidário por natureza”, 
pontuou.

Congresso 
O Congresso Brasileiro 

de Inovação da CNI reuniu 
tomadores de decisão de 
empresas de todos os portes, 
representantes do governo, 
da academia e de institui-
ções de ciência e tecnolo-
gia para pensar e debater 
a inovação como principal 
estratégia de crescimento 
e competitividade. O obje-
tivo do evento foi refletir 
sobre como “cocriar um 
mundo mais sustentável”, 
tendo a educação e a ino-
vação como motores dessa 
transformação. O Congres-
so trouxe mais de 50 ati-
vidades em sua 9ª edição. 
Dentro da programação, o 
Summit Senai P&D + Im-
pacto apresentou 25 cases 
de projetos inovadores de-
senvolvidos pela indústria 
e pelos Institutos Senai de 
Inovação e Tecnologia, en-
tre eles o capacete Elmo. 

REFERÊNCIA NACIONAL

Guaiúba e Pacoti recebem obras de
esgotamento e abastecimento de água

O governador Camilo 
Santana (PT) apresentou, 
nesse domingo (13), uma 
série de investimentos para 
as populações dos municí-
pios de Guaiúba e Pacoti. No 
primeiro, foi dada a ordem 
de serviço para o início das 
obras do sistema de abaste-
cimento de água do distrito 
de Dourado. Enquanto na 
cidade de Pacoti, foi inaugu-
rada a nova estação de trata-
mento de esgoto da cidade. 
Ao todo, os investimentos 
nos dois locais somam R$ 
10,6 milhões. Segundo o 
Executivo estadual, as obras 
dão continuidade às ações 
de melhoria no saneamento 

básico no território cearense.
No distrito de Dourado, 

em Guaiúba, a obra autori-
zada consiste na “implanta-
ção de quase 14 mil metros 
de rede de distribuição de 
água”. Além disso, será cons-
truído um reservatório ele-
vado, uma estação de trata-
mento, uma elevatória para 
bombeamento da água e, 
ainda, uma estação de trata-
mento dos rejeitos gerados, 
utilizada para recirculação e 
reaproveitamento. Ao todo, 
serão investidos mais de R$ 
2,8 milhões nesse projeto, 
beneficiando cerca de 330 
famílias na região. Serviços 
que devem ser concluídos 

em até seis meses.
Em Guaiúba, Camilo res-

saltou, além da importância 
da água potável para a po-
pulação, o compromisso de 
promover emprego e renda 
para os habitantes da cidade. 
“Aqui nós já conseguimos 
trazer galpões para a insta-
lação de fábricas que geram 
emprego e renda para vocês, 
e hoje estamos autorizan-
do uma obra essencial, pois 
água é vida, é dignidade para 
a população, além da estra-
da, que é conforto e seguran-
ça para todos”, destacou.

Em Pacoti, foi entregue a 
nova estação de tratamen-
to de esgoto do município, 

unidade que foi totalmente 
reformada e recebeu novos 
equipamentos. Segundo o 
Governo do Estado, o pro-
jeto “interliga as duas bacias 
de esgoto já existentes” na 
cidade por meio de uma es-
tação elevatória e uma esta-
ção de tratamento mais mo-
derna. Com isso, a tendência 
é que a nova estação possi-
bilite tratar os efluentes com 
mais tecnologia, garantindo 
os serviços no local pelos 
próximos 20 anos. Para a 
execução desses serviços, 
cerca R$ 7,8 milhões foram 
investidos, contemplando 
uma população de, aproxi-
madamente, 8.600 pessoas.

Capacete Elmo eleito melhor case
de inovação no Brasil em votação
Dos três mais votados, entre 25 cases em todo território nacional, o equipamento 

cearense ficou em primeiro lugar, conquistando 60% dos quase 25 mil votos no País

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Concorrência Pública Nº CP-
03.14.1/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de limpeza pública, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares urbanos, de 
demolição e construção, poda de árvores e pintura de meio-fio do Município de Brejo Santo-
CE, conforme projeto, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Tipo: menor 
preço global. Regime de Execução: indireta. A Comissão Permanente de Licitação deste 
Município comunica aos interessados que no dia 18 de abril de 2022, a partir das 08h:00m 
(horário local), na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará 
recebendo os envelopes de "Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores informações ou 
aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 
12h:00m e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales 
Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Saúde – Resultado do 
Julgamento das Propostas de Preços - Licitação: Tomada de Preços Nº. TP-04.28.3/2021-
SESA. Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção 
de muro (gradil) no PSF São Francisco III e construção de muro (gradil) no PSF Morro Dourado II, 
localizados respectivamente a Rua Projetada, S/N, Bairro São Francisco e Rua Raimundo Jacinto 
Ferreira, S/N, ambas na sede do Município de Brejo Santo-CE, conforme projeto, planilha 
orçamentária e cronograma físico-financeiro. A Comissão Permanente de Licitação, após a análise 
técnica e legal das propostas de preços das empresas proponentes, torna público para 
conhecimento dos interessados os seguintes resultados: Empresa(s) com proposta(s) 
classificada(s): a empresa Ecos Edificações Construções e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 20.784.805/0001-80; a empresa Venus Serviços e Entretenimentos LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº. 32.744.002/0001-81 e, por último, a empresa Abêto Construtora LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 28.580.471/0001-35. Empresa(s) com proposta(s) desclassificada(s): a empresa Construtora e 
Locadora Alexandre LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.490.708/0001-70 e a empresa M. 
Minervino Neto Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.312.771/0001-34, conforme 
motivações circunstanciadas na ata lavrada durante a 3ª (Terceira) sessão pública, que ocorreu no 
dia (07/03/2022) a partir das 15h:00m (Horário Local). Considerando os resultados acima, foi 
declarada vencedora do certame, por ter apresentado proposta de menor preço global entre as 
propostas classificadas, a empresa proponente Abêto Construtora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
28.580.471/0001-35, com o valor global na ordem de R$ 111.963,67 (cento e onze mil, novecentos 
e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos). Em decorrência do não comparecimento dos 
representantes legais de nenhuma das empresas proponentes na sessão de abertura e julgamento 
das propostas de preços, fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previsto no art. 109, 
inciso I, alínea "B" da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, cujo termo inicial se 
dará a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior ao dia da circulação do presente aviso na 
imprensa oficial. Maiores informações na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, 
Ceará, através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m ou ainda através do endereço 
eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL.

CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Itapajé - Aviso 
de Julgamento de Habilitação. Por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
o resultado de julgamento de Habilitação referente a Tomada de Preços Nº 2022.01.13.01, cujo 
objeto é contratação de prestação de serviços especializados de assessoria jurídica 
administrativa, na área de benefícios previdenciários e pareceres correlatos na administração 
pública de interesse da Capesi – Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais 
de Itapajé-CE. Licitantes Habilitadas: 1. Haná & Timbó Advocacia, 2. Bonfim & Breckenfeld 
Sociedade de Advogados; Inabilitadas as Licitantes: 1. Wankys Bezerra Gomes da Silva Filho 
Sociedade Individual de Advocacia, 2. Priscila Rocha de Araújo Bastos, 3. Osmaniel 
Vasconcelos Leite Sociedade Individual de Advocacia, 4. Augusto Mamede de Sousa Brito, Fica 
aberto o prazo recursal, a partir da publicação previsto na alínea "a", inciso I do art. 109 da Lei n° 
8.666/93. Ficando marcado para dia 25 de março de 2022, às 09:00hr, abertura das propostas, 
caso não haja interposição recurso apresentado dentro do prazo. Maiores informações junto a 
Comissão Permanente de licitação situada Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro. 
Itapajé/CE, 14 de março de 2022 – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação - Pregão 
Presencial N° 2022.02.22.01. A Prefeitura Municipal de Cariús torna público a prorrogação do 
Pregão Presencial N° 2022.02.22.01, para a aquisição de peças, acessórios e prestação de 
serviços em veículos, máquinas e motocicletas, para atender as necessidades de diversas 
Secretarias do Município de Cariús. Onde se lê:  com data de abertura para o dia 15 de março de 
2022, às 08:00h. Leia-se: com data de abertura para o dia 21 de março de 2022, às 09:00h. 
Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 14 de março de 2022. Reldembergue 
Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de 
Cariús torna público o Pregão Presencial N° 2022.03.11.01, para contratação de pessoa jurídica 
apta a prestar os serviços de locação de veículos tipo caçamba basculante para serviços 
emergenciais de recuperação de estradas vicinais em diversas localidades do Município, junto a 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme Edital e Anexos, com data de abertura 
para o dia 28 de março de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul 
Nogueira, s/n, Esplanada. O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cariús no horário das 07:30 às 11:30 horas. Informações pelo fone (088) 3514-1219. 
Cariús-CE, 14 de março de 2022. Reldembergue Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Cascavel – Aviso de Edital de Pregão Presencial nº 
1103.01/22-PP - Tipo: Pregão Presencial. Objeto: locação de sistema de contabilidade, 
licitação, patrimônio, almoxarifado, portal de transparência e folha de pagamento destinado ao 
Poder Legislativo Municipal de Cascavel. Recebimento da propostas e habilitação: dia 28 de 
março de 2022, às 09:00hs. Local da audiência: Sala da Comissão Permanente de Licitação na - 
Av. Prefeito Vitoriano Antunes, 2459, Centro. Informações: fone (85) 3334-1141 - de segunda a 
sexta das 07:00h às 13:00h. 15 de março de 2022. Robério de Paula Evaristo - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 28 de 
Março de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão Eletrônico, 
menor preço, N° 020/22-PE-DIV, o edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes-
e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: aquisição de peças originais de reposição e 
contratação de serviços mecânicos destinados à manutenção preventiva e corretiva de veículos e 
máquinas pesadas junto às diversas Secretarias do Município de Ipueiras-CE. Telefone para 
contato/informações (88) 3685-1879, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 
17hs00min. Ipueiras/CE, 14 de Março de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que no dia 29 de março de 2022, às 08:30h. estará 
recebendo as propostas de preços e os documentos de habilitação referentes ao Pregão Presencial 
Nº 2022.03.02.01-PP , tipo menor preço global/lote, tendo como objeto a contratação de empresa 
para implantação e licenciamento de sistema baseado em plataforma web de gestão de pessoas 
para o controle de frequência, documentos, comunicação e recadastramento de funcionários de 
diversas Secretarias do Município de Jaguaruana/CE, a ser realizado na sala de licitações da sede 
da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE. Quaisquer informações serão prestadas pela 
Pregoeira. Jaguaruana, 14 de março de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho – Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Tomada de 

Preços Nº 2022.03.03.01-TP. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Jaguaruana, torna público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 31 de março 

de 2022, às 08:30h, estará realizando licitação de Tomada de Preços para a contratação de 

empresa para execução dos serviços de implementação das coletas seletivas múltiplas de resíduos 

sólidos no Município de Jaguaruana/CE. Jaguaruana/CE, 14 de março de 2022. Teresa Layana 

Barreto Coelho – Presidente da Comissão de Licitação.
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INTERNACIONAL
Prisão. Donos do canal Saucy and Honey, os youtubers norte-americanos Johnson Larose, 25, 
e Charlotte Fischer, 24, podem ser condenados até sete anos de prisão após passar uma noite 
inteira em uma loja de departamento em West Whiteland, na Pensilvânia, Estados Unidos.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 15 de março de 2022

Mundo está de olho nas negociações pelo fim do conflito e em prol da paz

As negociações para tentar 
pôr um fim à guerra da Rús-
sia contra a Ucrânia recome-
çaram nesta segunda-feira 
(14) sem avanços concretos, 
apesar da expectativa de au-
toridades dos dois países de 
que um acordo poderá ser al-
cançado ainda nesta semana.

Ao mesmo tempo, a Rússia 
sugeriu que poderá ocupar 
militarmente todos os “cen-
tros populacionais” princi-
pais do país vizinho, além de 
manter o ritmo intenso de 
ataques nos cercos que faz a 
cidades como Kiev, Kharkiv 
e Mariupol. “Vamos fazer 
uma pausa técnica até ama-
nhã [terça, 15] para seguir 
trabalhando nos subgrupos”, 
afirmou no Twitter Mikhailo 
Podoliak, principal assessor 
do presidente ucraniano, Vo-
lodimir Zelenski. Diferente-
mente de três encontros de 
delegações na Belarus e de 
uma frustrada cúpula diplo-
mática entre os chanceleres 
na Turquia, a reunião desta 
segunda foi virtual.

Ela se deu após declara-
ções inusualmente otimistas 
dos dois lados no domingo 
(13), prevendo algum tipo de 
arranjo além da questão dos 
corredores humanitários para 
“os próximos dias”, segundo 
o negociador russo Leonid 
Slutski. Ao mesmo tempo, o 
porta-voz do Kremlin, Dmitri 
Peskov, afirmou nesta segun-
da que a Rússia não descarta 
ocupar as principais cidades 
ucranianas. “O Ministério da 

Defesa, enquanto garante o 
máximo de segurança para 
a população civil, não exclui 
a possibilidade de tomar os 
centros populacionais princi-
pais sob total controle”, disse.

Informação
Ele respondia a uma ques-

tão sobre a informação vaza-
da por Washington de que a 
Rússia teria pedido ajuda mi-
litar e econômica para a Chi-
na. “Não”, disse, afirmando 
que Moscou tem condições 
de tocar a guerra sozinha. 
Pequim também negou a hi-
pótese, classificando-a de in-
triga americana.

O movimento de aumen-
tar a pressão militar e acenar 
diplomaticamente faz senti-
do na visão do Kremlin, que 
retirou a derrubada do gover-

no de Zelenski de sua retóri-
ca e, nas palavras do próprio 
Peskov na semana passada, 
enumerou suas condições 
para acabar com a guerra.

Os russos querem Kiev 
desmilitarizada, rejeitando 
adesão à Otan (aliança mi-
litar ocidental) ou à União 
Europeia e reconhecendo as 
áreas de maioria russa que já 
perdeu em 2014: a Crimeia 
anexada por Vladimir Putin 
e o Donbass declarado inde-
pendente por Moscou.

Zelenski acenou positiva-
mente à ideia de conversar 
sobre isso, mas depois voltou 
a assumir a postura de “luta 
até o fim” que tomou com o 
apoio ocidental, ainda que se 
queixe de que a Otan não en-
tra na guerra a seu lado.

No domingo, essa equação 

ganhou contornos dramáticos 
com o ataque russo a um cen-
tro de treinamento e ligação 
entre forças ucranianas e oci-
dentais a 25 km da fronteira do 
país com a Polônia, o membro 
da Otan mais disposto a ele-
var o tom contra os russos até 
aqui. Temores de uma escalada 
que, no limite, poderia levar à 
Terceira Guerra Mundial, 
pautam essa discussão.

A frase de Peskov parece 
adicionar ameaça, e na prá-
tica as forças russas já estão 
redesenhando o mapa da 
Ucrânia. A certeza de uma 
insurgência e da continui-
dade das sanções mundiais 
contra Moscou, contudo, 
fazem crer que o Kremlin 
pode deixar Zelenski per-
manecer no poder se aceitar 
as condições impostas.

A Alemanha anunciou 
nesta segunda (14) que 
deverá comprar 35 caças de 
última geração americanos 
F-35, no primeiro passo 
do rearmamento da maior 
economia europeia devido 
à invasão russa da Ucrânia. 
Segundo o Ministério da 
Defesa alemão, em comu-
nicado ao Parlamento, a 
aquisição visa substituir 
a frota de caças-bombar-
deiros Tornado, os únicos 
aviões do país capazes de 
transportar bombas nuclea-
res americanas. Os F-35 são 
certificados para isso.

Membro da Otan (aliança 
militar ocidental), Berlim 
tem 68 Tornado, caça fabri-
cado de 1979 a 1998, para 
ataque e mais 20, equipados 
para guerra eletrônica. Além 
disso, opera 140 caças avan-
çados Eurofighter Typhoon. 
Ambas as aeronaves são de 
consórcios europeus com 
participação alemã. O F-35 
Lightning 2 é um avião da 
chamada quinta geração, 
com capacidades de ser 
furtivo ao radar e sustentar 
voo supersônico por longo 
tempo, entre outras carac-
terísticas. Como ele só há 

o americano F-22 Raptor, 
o russo Sukhoi Su-35 e o 
Chengdu J-20 chinês. Além 
dessa compra, especula-se na 
imprensa alemã que o país 
vai também adquirir ao 
menos mais 15 Eurofighter. 
O renovado militarismo 
alemão é um dos efeitos do 
ataque de Vladimir Putin à 
Ucrânia, iniciado em 24 de 
fevereiro. Três dias depois, o 
chanceler (primeiro-minis-
tro na designação alemã e 
austríaca) Olaf Scholz anun-
ciou que iria gastar EUR 100 
bilhões (R$ 554 bilhões hoje) 
com defesa neste 2022.

O crédito extraordiná-
rio, por meio de um fundo 
específico, fará triplicar o gasto 
militar alemão, em compara-
ção com o que foi despendido 
em 2021. O país saltará de 
uma despesa constante na casa 
dos 1,5% do Produto Inter-
no Bruto para 2,8%, acima 
dos 2% estabelecidos como 
referência pela Otan. Berlim 
sempre foi reticente em relação 
ao gasto militar. Primeiro, pelo 
seu passado. O militarismo 
prussiano, referência ao reino 
mais importante na formação 
do Estado alemão em 1871, foi 
temido como Putin é hoje.

Ameaça: Alemanha 
vai comprar mais 
caças militares

Negociação entre Rússia e 
Ucrânia segue sem avanço
Negociações para tentar pôr fim à guerra seguem sem avanço, apesar da 
expectativa de autoridades dos dois países de que um acordo poderá ser alcançado

O Presidente da COOPJERI 4X4 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 4X4 DE JERICOACOARA,  
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social CONVOCA todos os senhores cooperados para a ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 30 DE MARÇO DE 2022, em Primeira convocação as 17:00 horas com dois 
terços dos cooperados presentes, em Segunda convocação as 18:00 horas com metade mais um, e em Terceira e 
última convocação às 19:00 horas com no mínimo dez cooperados presentes na sede da COOPJERI 4X4, situada à 
Avenida Manoel Marques, 1278, centro de Jijoca de Jericoacoara/ CE. Para efeito de quórum a cooperativa conta 
com 107 (cento e sete) cooperados em condições de votar. Serão deliberados os assuntos da ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de contas, compreendendo Relatório de Gestão do ano de 2021,  
Balanço Patrimonial de 2021, Demonstração do resultado apurado em 2021, Parecer do Conselho Fiscal e Plano de atividades para 
o ano de 2022; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a 
cobertura das despesas da sociedade; 3 – Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4 – Fixação dos honorários, gratificações ou 
cédula de presença; 5 – Aumento da Taxa de Administração; 6 – Consumo mensal mínimo de combustível por cooperado; 7 - Outros 
assuntos de caráter não deliberativo. Jijoca de Jericoacoara-Ce, 15 de março de 2022. 

COOPJERI 4X4 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 4X4 DE JERICOACOARA 
CNPJ: 19.625.463/0001-77 - NIRE: 23400016175-EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

A cooperativa irá disponibilizar álcool em gel para os presentes. 
OBSERVAÇÂO: Os cooperados deverão comparecer à assembleia utilizando máscara. 

JOSÉ NELCIVAR TEIXEIRA - PRESIDENTE 

PODER JUDICIÁRIO
PROCESSO Nº: 0800046-43.2022.4.05.8104 - DESAPROPRIAÇÃO
AUTOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
REU: JOSE NILTON DE ARAUJO e outro
TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL e outro
22ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO: 10 DIAS.
FINALIDADE: Intimar terceiros interessados, que se encontrem em lugar incerto e 
não sabido, acerca da desapropriação do imóvel descrito abaixo, para, no prazo de 
10 (dez) dias, impugnarem a titularidade da área desapropriada ou requererem o 
que de direito, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: AFCA-063 (Cabaças), situado no Município de Crateús/
CE, com área de 0,0263ha, limitando-se ao Norte com Antonio Francisco de Sousa 
Silva (AFCA-103), ao Sul com BR-226, ao Leste com Francisco Udenis Marques 
Melo (AFCA-064) e ao Oeste com Diones Martins Soares (AFCA-062).
INDENIZAÇÃO PROPOSTA: Reassentamento em outro imóvel composto de 
uma casa de alvenaria medindo 60 m² (sessenta metros quadrados) e mais 
um lote agrícola medindo até 4 (quatro) hectares ou pagamento da quantia de 
R$ 8.042,31, pelo terreno e por suas benfeitorias.
SEDE DO JUÍZO:  Seção Judiciária do Ceará - 22ª Vara, sediada no endereço: Rua 
Sargento Hermínio, s/n - BR 22, KM 0, Venâncios, Crateús/CE, CEP Nº: 63.700-000. 
Este Juízo funciona com expediente no horário de 9 às 18 h de segunda a sexta-feira.
Crateús, data da assinatura eletrônica.

DANIEL GUERRA ALVES
JUIZ FEDERAL DA 22ª VF/SJCE

Processo: 0800046-43.2022.4.05.8104 
Assinado eletronicamente por:
DANIEL GUERRA ALVES - Magistrado
Data e hora da assinatura: 08/03/2022 15:58:50
Identificador: 4058104.24735671
Para conferência da autenticidade do documento:
https://pje.jfce.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 

22030419061464900000024777195

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Choró - Secretaria de Educação – Credenciamento 
Nº 001/2022 – CREDENCIAMENTO Nº 001/2022. A Secretaria de Educação, através do Secre-
tário, Sr. PEDRO PAULO VIDAL DE QUEIROZ torna público, RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
nº 01, cujo objeto: CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 
REGULARMENTE CONSTITUÍDAS, PARA EVENTUAL CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLA-
BORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO E ACORDO DE COOPERAÇÃO, ATRAVÉS DE DISPENSA 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO, PARA PARCERIAS QUE TENHA POR OBJETO A EXECUÇÃO 
DE ATIVIDADE DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
AOS ANOS FINAIS, EM COMPLEMENTAÇÃO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍ-
PIO DE CHORÓ/CE.. “01” - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, 
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIENTE – ABRASSE inscrito sob o 
CNPJ: 10.539.375/0001-88, foi declarado HABILITADO, conforme parecer técnico nº 01 abrindo-se 
o prazo de recurso, nos termos da lei federal nº lei federal nº 13.019/2014, incluído pela lei federal 
13.204/2015, bem como lei municipal de nº 583/2021, de 19 de julho de 2021 e decreto municipal de 
nº 037/2021, de 20 de julho de 2021. Signatários: PEDRO PAULO VIDAL DE QUEIROZ – Secretá-
ria Municipal de Educação, Antônio Edilberto Sousa do Nascimento, Verusca Silva do nascimento, 
Maria do Carmo Silva do nascimento,– Comissão de Seleção - Julgadora.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA – AVISO DE LICITAÇÃO – O 
Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Mombaça – CE, torna público o 
Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022DIVE-TP-SECRETARIAS DIVERSAS, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para executar serviços de Consultoria e Assessoria ao Sistema Municipal 
na área de planejamento, monitoramento e controle, junto às Secretarias Diversas do município de 
Mombaça. Abertura dia 31/03/2022 às 08:30h, na sala da CPL, sito à Rua Dona Anésia Castelo, 01, 
Centro, ou pelo Fone: (0xx88)3583-1997. Mombaça - CE, 14/03/2022. FRANCISCO NEILDO DE 
OLIVEIRA VERAS - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO PROCESSO Nº 014/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.10.01 AVISO DE LICI-
TAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 2022.03.10.01, do tipo Menor Preço por Lote para a aquisição de materiais 
de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização para supri as necessidades das diversas 
secretarias e autarquias do município de Icapuí. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min 
do dia 16/03/2022 até às 08h59min do dia 25/03/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 
09h00min do dia 25/03/2022. (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: pregaoeletroni-
copmi@gmail.com. Icapuí-CE, 14 de março de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE SUSPENSÃO “SINE 
DIE” CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.01.31.01  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público para conhecimento dos interessado 
que encontra-se SUSPENSA SINE DIE da licitação em epígrafe na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA nº 2022.01.31.01, com fins para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLU-
SÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 
MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO DO EDITAL, em virtude pelo acatamento da Impugnação impetrado pela empresa SEG-
-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 30.412.053/0001-80. O processo será 
republicado, nos mesmos meios legais em que se deu publicidade ao aviso do Certame e Portal 
de Licitações do TCE/CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, assim que providenciadas alterações no 
instrumento. Maiores informações na Sede da Comissão, no CENTRO ADMINISTRATIVO - situado 
na Avenida José Marques Filho, 600, Aroeiras – Acopiara - Ceará, no horário de 08:00h às 12:00h 
ou pelo site http://municípios.tce.ce.gov.br/licitacoes. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE ANULAÇÃO 
DE LICITAÇÃO- A Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna pú-
blico que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022022501PE, tipo menor preço 
por lote, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁ-
TICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, 
PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JA-
GUARIBARA-CE, FICA ANULADA devido a impugnação deferida. Jaguaribara - CE, 14 de março 
de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA - Pregoeiro

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO DA COOTRECE - 
COOPERATIVA DE TREINAMENTO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E 
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO CEARÁ, CNPJ Nº 27.013.688/0001-09 
– NIRE Nº 2340001692-2. O Diretor-Presidente da COOTRECE – Cooperativa de Treinamento dos 
Propagandistas, Propagandistas Vendedores, Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 42, letra “h”, do Estatuto Social desta cooperativa, e 
observando o Decreto Estadual nº 34.570, de 05/03/2022, o qual, dentre outros comandos, prorroga o 
isolamento social e estabelece medidas preventivas direcionadas ao enfrentamento da disseminação da 
COVID-19 no Estado do Ceará, bem como o previsto no artigo 43-A, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 
convoca seus 20 (vinte) sócios cooperados a participar de “Assembleia Geral Ordinária - AGO” que ocorrerá no 
dia 25 de março de 2022 (sexta-feira), tendo como endereço base a sede desta cooperativa, qual seja, Rua 
Antonio Augusto, nº 990, bairro Aldeota, CEP 60.110-371, Fortaleza – Ceará, na forma DIGITAL, através da 
Plataforma Virtual Google Meet (LINK: meet.google.com/soy-grvd-wyd), sendo às 16 horas, em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar; ou, às 17 horas, em 
segunda convocação, estando a metade e mais um dos associados em condições de votar; ou, finalmente, às 18 
horas, em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) associados em condições de votar, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: 1. Prestação de contas da Diretoria do exercício anterior, encerrado 
em 31/12/2021, compreendendo: 1.1. Relatório da gestão; 1.2. Balanço; 1.3. Demonstrativo das sobras e 
perdas apuradas; 1.4. Parecer do Conselho Fiscal. 2. Votação do Balanço. 3. Destinação das sobras apuradas 
ou rateio das perdas, caso existente. 4. Eleição de componentes, recomposição do Conselho de Administração 
(DIRETORIA). 5. Posse dos membros do Conselho de Administração (DIRETORIA). 6. Eleição de componentes 
do Conselho Fiscal. 7. Posse dos membros do Conselho Fiscal. OBSERVAÇÕES: a) Conforme determina o 
artigo 32, do Estatuto Social, a Assembleia Geral Ordinária - AGO, do dia 25 de março de 2022, se restringirá à 
ordem do dia supracitada. b) O processo eleitoral iniciará a partir da instalação da assembleia geral e encerrará 
tão logo seja apurado do total de votação, que se dará por escrutínio secreto ou, caso não haja chapas ou 
candidatos concorrentes, por aclamação ou qualquer forma de manifestação inequívoca registrada em ata, do 
mesmo dia, desde que referendado pela assembleia. c) Para efeito de “quórum” estatutário, o quadro social é 
constituído nesta data por 20 (vinte) associados em condições de votar. d) Excepcionalmente, por força da 
necessidade de isolamento social, a inscrição de chapas e/ou interessados à concorrer às eleições se dará até o 
momento da instalação da assembleia geral em foco. e) O Diretor-Presidente repassará aos cooperados todas 
as informações necessárias à participação na assembleia geral. f) Os cooperados deverão repassar seus atuais 
endereços de “email” e “número de telefone e whatsapp”, ao Diretor-Presidente, até 24 horas antes da 
realização da assembleia geral para viabilizar o procedimento previsto na alínea anterior. g) A ciência do 
cooperado em relação à data da assembleia geral aqui convocada poderá se dá por qualquer forma legítima de 
comunicação, bem como sua efetiva participação poderá se dá por meio de qualquer registro eletrônico. 
Fortaleza/CE, 11 de março de 2022. Cícero Ruy Araújo Menezes, Diretor-Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO DA COOPERC - COOPE- 
RATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS DO ESTADO DO 
CEARÁ LTDA., CNPJ Nº 35.690.587/0001-92 e NIRE Nº 23400018267. O Diretor-Presidente da COOPERC – 
Cooperativa de Consumo dos Empregados nas Indústrias Farmacêuticas do Estado do Ceará Ltda., com 
endereço sede à Rua Doutor Ratisbona, nº 96, Bairro Fátima, CEP: 60.411-220, Fortaleza – Ceará, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 33, inciso V, do seu Estatuto Social, e observando o Decreto Esta- 
dual nº 34.544/2022, o qual, dentre outros comandos, prorroga o isolamento social e estabelece medidas 
preventivas direcionadas a evitar a disseminação da COVID-19 no Estado do Ceará, bem como o previsto no 
artigo 43-A, da Lei nº 5.764/1971, convoca seus 20 (vinte) sócios cooperados a participar de “Assembleia Geral 
Ordinária - AGO” que ocorrerá no dia 30 de março de 2022 (quarta-feira), na forma PRESENCIAL, tendo como 
endereço base e local da assembleia a sede desta cooperativa, sendo às 18:00 horas, em primeira convocação, 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar; ou, às 19:00 horas, em segunda 
convocação, estando a metade e mais um dos associados em condições de votar; ou, finalmente, às 20:00 
horas, em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) associados em condições de votar, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: 1. Prestação de contas da Diretoria do exercício anterior, encerrado em 
31/12/2021, compreendendo: 1.1. Relatório da gestão; 1.2. Balanço; 1.3. Demonstrativo das sobras e perdas 
apuradas; 1.4. Parecer do Conselho Fiscal. 2. Votação do Balanço. 3. Destinação das sobras apuradas ou rateio 
das perdas, caso existente. 4. Eleição de componentes do Conselho Fiscal. 5. Posse dos membros do Conselho 
Fiscal. OBSERVAÇÕES: a) Conforme determina o artigo 24, do Estatuto Social, a Assembleia Geral Ordinária - 
AGO, do dia 30 de março de 2022, se restringirá à ordem do dia supracitada. b) O processo eleitoral iniciará a par- 
tir da instalação da assembleia geral e encerrará tão logo seja apurado do total de votação, que se dará por acla- 
mação ou qualquer forma de manifestação inequívoca registrada em ata, do mesmo dia. c) Para efeito de “quó- 
rum” estatutário, o quadro social é constituído nesta data por 20 (vinte) associados em condições de votar. d) A 
inscrição dos interessados ao Conselho Fiscal se dará no período compreendido entre a data da publicação des- 
te edital até a instalação da assembleia geral em foco (artigo 48, do ES). e) O Diretor-Presidente repassará aos 
cooperados todas as informações necessárias à participação dos mesmos na assembleia geral. f) Os coope- 
rados deverão repassar seus endereços de email e número de whatsapp, atuais, ao Diretor Presidente, até 24 
horas antes da realização da assembleia geral para viabilizar o procedimento previsto na alínea anterior. g) A 
ciência do cooperado em relação à data da assembleia geral aqui convocada poderá se dá por qualquer forma 
legítima de comunicação, bem como sua efetiva participação poderá se dá por meio de qualquer meio de registro 
físico ou eletrônico. Fortaleza/CE, 24 de fevereiro de 2022. Ismael Magalhães Ramos, Diretor-Presidente.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.01/2022-PE. A Comissão de Licitações do município de Araripe 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 04.01/2022-PE, do tipo menor preço por Item, cujo objeto é a aquisição de 02 
(duas) ambulância, de simples remoção para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Araripe-CE, conforme as especificações e quantitativos previstos 
neste termo de referência. Será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo 
o Cadastramento das Propostas a partir do dia 16/03/2022 até 28/03/2022 às 08:00h (horário 
de Brasília) no site bll.org.br. Abertura das propostas 28/03/2022 às 08h10min (horário de 
Brasília),  e a fase de disputa de lance no dia 28/03/2022 às 09:00h (horário de Brasília), maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Avenida José Loiola de Alencar,nº 440, 
Centro, Araripe/CE, das 08:00h ás 12:00h ou pelo telefone (88) 99200-4123 e no site: www.tcm.
ce.gov.br/tce-municipios e no portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no site: 
bll.org.br. Araripe-CE, 25 de fevereiro de 2022, José Feitoza de França- Pregoeiro.

VITOR RUFINO VERISSIMO
Torna público que requereu a AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ– AMAB a licença 
por adesão e compromisso – LAC do projeto de reforma para uma residência, no município de 
Baturité, no endereço Rua Sete de Setembro, N° 12, bairro Centro. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento LAC.

BIANCA BARROS 
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a REGULARIZAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 212/2019 - DICOP, válida até 12/5/2022, para extração de areia, locali-
zada no Leito do Rio Araçoiaba, Sítio Gitirana, S/N, Zona Rural, no Município de Baturité/CE. Foi deter-
minado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – CNPJ Nº 07.270.184/0001-59
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e Recursos Hídricos 
- SEAMP a Licença de Instalação para complexo turístico e hoteleiro em terreno com 4 ha, localizado na 
Avenida Litorânea, Praia do Japão, Distrito de Prainha, no município de Aquiraz/CE; CEP: 61.700-000, 
conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas neces-
sárias para o licenciamento ambiental na SEAMP.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. COOPASSEND 
– COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DOMICILIAR CNPJ: 
04.491.565/0001-70 NIRE: 23400010789. A Diretora Presidente da COOPASSEND – COOPERATIVA 
DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social, convoca todos os cooperados, para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a 
realizar-se no dia 25 de março de 2022, virtualmente por meio de ferramenta eletrônicas ZOOM, 
previamente disponibilizada, via distribuição de link a ser encaminhada a cada cooperado por e-mail e 
WhatsApp, não podendo ser na sede da cooperativa, por falta de espaço suficiente em nossa sede. A 
Assembleia Geral ocorrerá, em primeira convocação às 12:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos cooperados em condições de votar; em segunda convocação às 13:00 horas com a presença de 
metade mais um dos cooperados em condições de votar; e em terceira e última convocação às 14:00 
horas com a presença mínima de 50 cooperados ou no mínimo 20% (vinte por cento) do total de 
cooperados em condições de votar, prevalecendo o menor número. Na ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Prestação de contas compreendendo Relatório de Gestão do ano de 
2021, Balanço Patrimonial de 2021, Demonstração do resultado apurado em 2021, Plano de Atividades 
para o ano de 2022 e o parecer do Conselho Fiscal; 2 – Distribuição das sobras apuradas ou rateio das 
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; 3 – 
Eleição do Conselho Fiscal; 4 – valor da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal; 5 - Outros 
assuntos de caráter não deliberativo. Para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, será deliberado 
acerca da seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Inclusão e exclusão de cooperados; 2 – Reforma do Estatuto 
Social; 3 – Outros assuntos de interesse da assembleia. Para efeito de cálculo do quórum, a cooperativa 
conta com 259 cooperados aptos a votar. Fortaleza - CE, 08 de março de 2022. Fortaleza – CE, 08 de 
março de 2022.  Vanessa Ferreira Cruz --  Presidente da COOPASSEND

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA COOPERATIVA DE TRABALHO 
DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR LTDA - COAPH. O Presidente da COOPERATIVA DE 
TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR LTDA - COAPH, inscrita sob o CNPJ sob o nº 
29.414.272/001-10, com NIRE de n° 23400014873 no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto 
Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam-se 20.542 (vinte mil quinhentos e quarenta 
e dois) sócios cooperados, em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem  em ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, no dia 02  DE ABRIL DE 2022, que ocorrerá na sede social da COAPH, na rua 
Marcondes Pereira, nº 1065, bairro Dionísio Torres, CEP: 60.135-222, Fortaleza/CE. Sendo a primeira 
convocação às 07:00 horas, sendo necessário a presença de  2/3  de seus associados, a segunda 
convocação às 08:00 horas, com a presença de metade mais um de seus sócios, e às 09:00 horas, em 
terceira e última convocação com a presença de no mínimo 50 (cinquenta) sócios, para deliberarem sobre 
os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA: 1) Prestação de contas de Conselho de Administração 
acompanhado de parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2021, compreendendo: a) Relatório 
da gestão; b) Balanço Geral; c) Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas e parecer do Conselho 
Fiscal. 2) Destinação das sobras/perdas apuradas no exercício. 3) Eleição e posse dos componentes do 
conselho fiscal período de 2022. 4) Fixação dos honorários, gratificações e da cédula de presença para os 
componentes do Conselho Fiscal. 5) Assuntos Gerais da assembleia de caráter não deliberativo. Fortaleza, 
14 de março de 2022. DR. JOSÉ NEWTON LACERDA CARNEIRO - PRESIDENTE DA COAPH. 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR LTDA.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUI-
NHA – AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Barroquinha/
CE torna público que realizará a licitação na modalidade Tomada de 
Preços Nº 2022.03.10.01TP, cujo certame será regido pela Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e 
demais legislação correlata, cujo objeto é a: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO 
CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE BARRO-
QUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-
TURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROJETO BÁSICO. DATA 
DE REALIZAÇÃO: 31 de março de 2022. HORÁRIO DE INÍCIO DA SES-
SÃO: 09:00hrs. Formulação de consultas e obtenção do edital: 
ENDEREÇO: Rua Lívio Veras Rocha, 549, Centro, Barroquinha-CE CEP: 
62.410-000. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, de 
08h00min às 12h00min horas. Barroquinha/CE, 14 de março de 2022. 
FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA. Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-
QUINHA – AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 2022.03.07.01-SRP: OBJETO: SELEÇÃO DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNE-
CIMENTOS DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
BARROQUINHA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, 
QUANTITATIVOS E LOCAIS DE ENTREGAS SOLICITADOS, DURAN-
TE O EXERCÍCIO DE 2022. .TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
A COMISSÃO DE PREGÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE 
NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022, ÀS 14:00 HORAS, NA SALA 
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ESTARÁ RECEBENDO OS ENVELO-
PES DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO. O EDITAL ESTÁ À 
DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SALA DA C.P.L., SITUADA À 
RUA LÍVIO ROCHA VERAS, 549, CENTRO, BARROQUINHA-CE E NO 
SITE DO TCE www.tce.ce.gov.br. COMISSÃO DE PREGÃO.

Edital de convocação – Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de transportes de Cargas do 
estado do Ceará - CT cargas – CNPJ: 31.445.333/0001-58. O diretor presidente da Cooperativa de 
transportes de Cargas do estado do Ceará – CT cargas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca todos os cooperados para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 29 de março 
de 2022, na sede da Cooperativa de transportes de Cargas do estado do Ceará - CT cargas, situada á 
avenida Enir Santos, 1286, Lagoinha, Horizonte Ceará. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá em 
primeira convocação ás 14h00min, com presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; Em segunda 
convocação ás 15h00min com a presença de metade mais um dos cooperados; E em terceira e última 
convocação ás 16h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados. Para efeito de cálculos de 
quórum conta a cooperativa com 24 cooperados aptos a votar. Será deliberada acerca da seguinte ordem 
do dia: 1 – Prestação de contas, compreendendo Relatório de Gestão do ano de 2021, Balanço 
patrimonial de 2021, Demonstração do resultado apurado em 2021 e o parecer do Conselho Fiscal; 2 – 
Destinação das sobras apurados ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para 
a cobertura das despesas da sociedade; 3 - Eleição dos componentes do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal; 4 – Outros assuntos de caráter não deliberados. Horizonte-CE, 12/03/2022. Kaio Chaves 
Souza -- Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA PRESENCIAL DA COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA DE SENADOR POMPEU LTDA. – COSENA. CNPJ- 07.729.312/0001-80 - NIRE: 
2340000172º - O Presidente da Cooperativa Agropecuária de Senador Pompeu Ltda - COSENA no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 36 Item VI do Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para a 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na modalidade Presencial no dia 26 de Março de 2022, seguindo 
todos os cuidados sanitarios. Em Primeira Convocação as 7:00 horas com dois terços dos cooperados 
presentes, em Segunda Convocação as 8:00 horas com metade mais um, e em Terceira e última 
Convocação ás 9:00 horas com no mínimo dez cooperados presentes, na sede da Cooperativa COSENA, 
situada à Travessa Marcionílio Gomes de Freitas n° 02 nesta cidade, de Senador Pompeu para deliberarem 
sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: Para Assembleia Geral Ordinária; 1. Prestação de contas da 
Diretoria referente ao Exercício Social encerrado em 31.12.2021, acompanhado do parecer do Conselho 
Fiscal, incluindo: a) Relatório da gestão, b) Balanço geral encerrado em 31.12.2021, c) Demonstração de 
resultados; 2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 3. Autorização e aprovação de pró-
labore para Diretoria; 4. Autorização para venda de terreno à Rua Audizio Vieira do Nascimento, S/N, Bairro 
do Caracará Senador Pompeu. 5. Autorização para contratação de Financiamento junto a redes bancárias 
e assinaturas de convênios com outras entidades; 6. Eleição e posse  da Diretoria com mandato de 
4(Quatro) anos compreendendo entre a A.G.O. de 2022 a A.G.O. de 2026; 7. Eleição  e posse do Conselho 
Fiscal com mandato de 1 (Um) ano compreendendo entre a A.G.O de 2022 a A.G.O. de 2023 8. Fixação de 
valor para pagamento de cédula de Presença da Diretoria e do Conselho Fiscal. NOTA: Para efeito de 
“quórum”, declara-se que o número de associados nesta data é de 125 associados aptos a votar. Senador 
Pompeu-CE, 11 de Março de 2022. Valdizar Quirino de Souza Presidente da COSENA.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA 
– AVISO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMER-
CIAIS. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 2021.11.31.01-TP. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS 
DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTE-
RESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROJE-
TO BÁSICO: PROPOSTAS VÁLIDAS: 1º LUGAR: MP TIMBÓ LTDA, CNPJ 
Nº 26.478.401/0001-45, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 896.639,48; 
2º LUGAR: CMGCON CONTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 
19.726.451/0001-39, VALOR GLOBAL DE R$ 912.545,58; 3º LUGAR: WM 
DE VASCONCELOS ENGENHARIA ME, CNPJ:19.707.565/0001-31, VALOR 
GLOBAL DE R$ 919.279,55; 4º LUGAR: LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES 
EIRELLI-ME , CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, VALOR GLOBAL DE R$ 
919.545,58; 5º LUGAR: RSM PESSOA EIRELI, CNPJ: 33.159.524/0001-
89, COM O VALOR GLOBAL DE R$923.692,11; 6º LUGAR: CONSERBAS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ Nº 17.452.767/0001-54, 
VALOR GLOBAL DE R$ 926.932,56; 7º LUGAR: COMPLETA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 17.411.277/0001-00, VALOR GLO-
BAL DE R$927.260,38; 8º LUGAR: LR CONTRUÇÕES E PROJETOS EIRE-
LI, CNPJ Nº 34.499.850/0001-06, VALOR GLOBAL DE R$928.435,48; 9º 
LUGAR: TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELIME, CNPJ Nº 32.236.949/0001-
81, VALOR GLOBAL DE R$928.986,64; 10º LUGAR: JC DE AGUIAR EN-
GENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP, CNPJ Nº 17.336.292.0001/30, VA-
LOR GLOBAL DE R$932.029,24; 11º LUGAR: LIMPAX CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA , CNPJ Nº 07.270.402/0001-05, VALOR GLOBAL DE 
R$936.700,00. APÓS A DIVULGAÇÃO DESTA PUBLICAÇÃO, FICA ABER-
TO O PRAZO RECURSAL DE ACORDO COM O ART. 109, INCISO I ALÍNEA 
“B” DA LEI 8.666/93. MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE (88) 
3623-1137 DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS. À COMISSÃO.

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° 18214 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEANDER TREVIA TEIXEIRA CARNEIRO e THAYNÁ LIMA RODRIGUES;
Edital n° 18215 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ CARLOS GADELHA DE LIMA e FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA;
Edital n° 18216 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO REGIS DO NASCIMENTO SILVA e THIARA OLIVEIRA HOLANDA;
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, 14/03/2022
Lucas Souza Santos de Freitas

Escrevente
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ECONOMIA Queda. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu 0,4 ponto em março deste ano na comparação com 
fevereiro, informou ontem a Confederação Nacional da Indústria (CNI). A queda ocorre após o índice ficar praticamente 
estável em janeiro. Com o recuo, ele passou de 55,8 pontos em fevereiro para 55,4 pontos no mês seguinte.

Com indústria pressionada, consumidor sentirá efeitos no aumento direto na mesa, pois valores serão repassados

A guerra da Rússia contra 
a Ucrânia ocorre há mais de 
dez mil quilômetros de dis-
tância do Brasil, mas os efei-
tos na economia poderão ser 
sentidos bem de perto e di-
reto na mesa dos brasileiros.  
Nessa segunda-feira (14/03), 
a Associação Brasileira das 
Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães 
& Bolos Industrializados 
(Abimapi) confirmou, por 
meio de nota, que os preços 
dos produtos devem subir 
nas próximas semanas, sem 
previsão quanto exatamente 
será o aumento. Em razão do 
conflito no leste europeu, os 
embarques dos dois países, 
que respondem por 30% das 
exportações mundiais de tri-
go, estão suspensos.

“A disparada da cotação 
do trigo começa a ser sentida 
pelos fabricantes nas nego-
ciações com os fornecedores, 
porém existe a entrega de fari-
nha compromissadas em con-
tratos antigos. O que se pode 
afirmar é que haverá reajustes 
de preços nas próximas sema-
nas, mas, com o horizonte in-
definido, já que a cada notícia 
da guerra, o preço do trigo no 
mercado internacional oscila 
para cima ou para baixo com 
valores expressivos”, destacou 
a Abimapi por meio de nota à 
imprensa.

A Associação lembrou 
que o Brasil produz menos 
da metade do trigo consu-

mido e precisa importar de 
países do Mercosul, sobre-
tudo da Argentina, e que o 
aumento do preço do grão 
impacta diretamente os va-
lores de produção para os 
fabricantes. De acordo com a 
Abimapi, 70% do custo é de 
farinha. Nos biscoitos, o peso 
é de 30%, e nos pães e bolos 
industrializados, de 60%.

Na última sexta-feira, 
12, o trigo era negociado a 
R$ 1.841 a tonelada no Rio 
Grande do Sul, avanço de 

17,48% no mês, enquanto no 
Paraná a alta foi de 8,90%, 
negociado a R$ 1.875 a tone-
lada. Os dados são do Cen-
tro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (Ce-
pea/Esalq/USP).

No acumulado do ano 
passado, o Brasil importou 
6,225 milhões de toneladas 
de trigo, que representaram 
US$ 1,669 bilhão. O país teve 
como principal fornecedor a 
Argentina, responsável por 
87% do volume importado, 

que somou 5,434 milhões de 
toneladas.

Inflação
Nesse cenário, o mercado 

já projeta mais um aumento 
da inflação. De acordo com 
o boletim Focus, documen-
to do Banco Central (BC) 
que reúne as expectativas de 
mercado, a taxa básica de ju-
ros, a Selic, deve subir para 
12,75% até o final do ano. Na 
semana passada, a previsão 
era de 12,25% ao ano.

FOTO FOLHAPRESS

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Recente e inovador no Brasil, o Pix é uma das opções de 
pagamentos mais usadas pelos brasileiros que tem facilita-
do as transações bancárias no País. O meio eletrônico do 
Banco Central (BC) é instantâneo e possibilita a transfe-
rência entre contas em poucos segundos, a qualquer hora 
ou dia. Muita gente não sabe que, ao utilizar a ferramenta, 
podem economizar cerca de R$ 20 bilhões com os bancos 
em 2022. Além de gerar uma maior economia para o usuá-
rio, a ferramenta também oferece uma nova funcionalidade 
desde novembro de 2021. O Pix Saque e Troco permite a 
remuneração para estabelecimentos comerciais. Com elas, 
é permitido que o usuário tenha dinheiro em espécie sem 
precisar ir até um caixa eletrônico.

Bolsonaro publicou, ontem, que as pessoas vão econo-
mizar com os bancos, aproximadamente R$ 20 bilhões em 
2022. Além de divulgar os números de transações nos últi-
mos dois meses de 2021 e em janeiro de 2022. No início de 
março de 2022, o BC informou que as transferências via Pix 
haviam superado 1 bilhão de reais mensais. Ainda de acor-
do com o BC, os dados mais atualizados sobre o Pix, refe-
rentes a fevereiro, davam conta de 408,6 milhões de chaves 
ativas no Brasil. Desse total, milhões eram aleatórias, 100,9 
milhões com CPF, 87,8 milhões com número de telefone 
celular e 59,9 milhões com e-mail. Os números não negam 
a adesão crescente. Cabe lembrar que a facilidade a custo 
zero (ou quase zero) tem relação direta.

Pix: R$ 20 bi a menos, diz Bolsonaro

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

IRPF 2022
A Receita Federal ante-

cipar, ontem, a liberação da 
declaração pré-preenchida 
do Imposto de Renda 2022. 
A nova funcionalidade 
pode ser acessada pelos 
contribuintes que possuam 
conta gov.br nível prata ou 
ouro. Ao todo, 10 milhões 
de cidadãos conseguirão 
acesso ao documento, dis-
ponível nas seguintes plata-
formas: Online, no e-CAC 
(Centro de Atendimento 
Virtual da Receita Federal); 
pelo programa instalado no 
computador; e pelo celular 
ou tablet com o app Meu 
Imposto de Renda.

Frustração
Muita gente foi pega 

de surpresa, há mais de 
dois meses, pela notícia 
de que tinha dinheiro 
esquecido em bancos e 
financeiras a ser liberado 
pelo Banco Central por 
meio da plataforma SVR 
(Sistema Valores a Rece-
ber). A expectativa era de 
encontrar alguma "fortuna" 
escondida, mas os brasilei-
ros têm se deparado com 
apenas alguns centavos em 
suas contas - ou nem isso. 
Ontem, o Banco Central 
liberou a transferência dos 
valores disponíveis para os 
nascidos entre 1968 e 1983.

Confiança cai
A confiança da indústria 

caiu 0,4 ponto em março 
deste ano sobre fevereiro, 
segundo a CNI. A queda 
ocorre após o índice ficar 
praticamente estável em 
janeiro. Com o recuo, ele 
passou de 55,8 pontos em 
fevereiro para 55,4 pontos 
no mês seguinte. O índice 
varia de zero a 100 pontos. 
Valores acima de 50 pontos 
indicam confiança da 
indústria, e quanto mais 
acima de 50 pontos, maior 
e mais disseminada é a 
confiança do empresariado. 
Quanto mais próximo de 
zero, menor a confiança.

Inevitável
A empresa de transporte 

por aplicativo Uber reajus-
tou o preço das viagens 
em 6,5% ontem, para lidar 
com a alta no preço da ga-
solina que tem assustado 
motoristas da plataforma. 
A empresa informou que 
o reajuste será repassado 
integralmente para os par-
ceiros e deve ser aplicado 
no preço final das corridas 
de forma temporária. A me-
dida é parte de um pacote 
de ajuda aos parceiros no 
valor de R$ 100 milhões 
para ajudar a diminuir os 
custos e aumentar os ga-
nhos para o motorista.

Diesel: Sem perspectivas de greve, diz Governo
Na semana passada, a Petrobras anunciou um reajuste 
de 24,9% no diesel – levando o preço para além dos R$ 
6/L, pelo menos em Fortaleza, o que aumentou a pres-
são dos caminhoneiros para uma ação mais efetiva do 
Governo Federal. Muitos pedem o fim da atual política 
de paridade de preços internacionais. Mesmo assim, o 
risco de greve da categoria é mínimo, diz o Governo. 
O curioso é que, por motivos (e valores por litro) 
bem menores, os caminhoneiros pararam o País em 
2018, por nove dias, quando o preço médio do litro 
de óleo diesel era de R$ 3,30, enquanto hoje está 
beirando os R$ 8 – mais que o dobro da época.

Inflação da gasolina explode no governo atual
O preço da 

gasolina supera 
inflação em 158% 
durante a gestão 
do atual Governo. 
Desde janeiro/2019, 
a gasolina subiu 
56,5%. Diesel e gás 
de cozinha vêm na 
mesma tendência, e 

subiram 69,1% e 47,8%, respectivamente. Com isso, a in-
flação está em 21,85%. O que disse Bolsonaro? “Uma das 
gasolinas mais baratas do mundo é a nossa”. Tá ok?!

Pão e macarrão devem
ficar mais caros no Brasil
Com a inflação mais alta, os juros devem aumentar. O Copom se reunirá 
nesta quarta-feira, e deve decidir para qual patamar elevar a Selic

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratantes: Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambien-
te e Serviços Públicos, Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania, Secretaria de 
Desenvolvimento Social, tornam público o extrato dos contratos resultantes da Tomada de Pre-
ços nº 00.002/2022-TP: nº 00.002/2022-01SME - Valor global: R$ 54.000,00; nº 00.002/2022-
02SMS - Valor global: R$54.000,00; nº 00.002/2022-03SEPLAF - Valor global: R$ 54.000,00; nº 
00.002/2022-04SEDUMASP - Valor global: R$ 54.000,00; nº 00.002/2022-05STCS - Valor global: 
R$48.000,00; nº 00.002/2022-06SDS - Valor global: R$48.000,00 - Contratada: M.C. Assessoria e 
Consultoria Ltda, através de seu representante legal, o Sr. Luiz Freitas Carvalho Júnior. Objeto: con-
tratação de serviços de assessoria e consultoria técnica administrativa, de interesse das diversas 
secretarias do município. Prazo de vigência: 12 meses contados a partir da assinatura. Assinam pe-
las contratantes: Secretários (as), Verúzia Jardim de Queiroz, Lady Diana Arruda Mota, José Erismá 
Nobre da Silveira Filho, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Armstrong Braga Ferreira, Izaura Gomes do 
Nascimento de Oliveira. Data das assinaturas dos contratos: 10/03/2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - AVISO DE RESULTADO DE 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROJETOS DE VENDAS. A comissão permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Uruoca, torna público aos interessados o resultado do julgamento dos documentos 
de habilitação e projeto de vendas da CHAMADA PUBLICA Nº. 0052012.2021, Objeto AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILAR E EMPREENDEDOR FAMILAR 
RURAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Licitante(s) aptas/
habilitada(s): COOPSOL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS 
FAMILIARES DE SOBRAL E REGIÃO LTDA (GRUPO FORMAL): itens 03,06,07,09,11,13,19,20; 
MARDONIO DA SILVA (FORNECEDOR INDIVIDUAL): item 07; FRANCISCO FERREIRA DA COSTA 
(FORNECEDOR INDIVIDUAL):  item 07 e 08; PEDRO NETO VIANA (FORNECEDOR INDIVIDUAL): item 
07; FRANCISCO DIAS DE LIMA (FORNECEDOR INDIVIDUAL): item 22; ELIEZIO ALBUQUERQUE DE 
LIMA (FORNECEDOR INDIVIDUAL): item 22; MARIA IZELTE FERREIRA FONTENELE (FORNECEDOR 
INDIVIDUAL); item 22; ANTONIO FREIRES DE LIMA (FORNECEDOR INDIVIDUAL): item 22; 
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROINDUSTRIA E DA AGRICULTURA 
FAMILAR COOPAICE (GRUPO FORMAL): item 22; JOSE ALEXANDRE MARQUES (FORNECEDOR 
INDIVIDUAL): item 25. Os itens 01, 02,04,05,10,12,14,15,16,17,18,21,23 e 24 foram fracassados. Fica 
aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” e “b” da lei 8.666/93.  Decorrido o prazo 
será dado continuidade ao certame para a apresentação das amostras, conforme o estabelecido no item 
10.1.1. Uruoca-CE, 14 de março de 2022. Sonia Regia Albuquerque Silveira- Presidente da CPL.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratantes: Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria 
de Saúde, Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Trânsito, Ci-
dadania e Segurança, tornam público o extrato dos contratos resultantes do Pregão Eletrônico nº 
00.002/2021-PERP: nº 00.002/2021-10STCS - Valor global: R$ 9.874,60; nº 00.002/2021-57SDS 
- Valor global: R$14.466,84; nº 00.002/2021-58SDS - Valor global: R$15.723,34; nº 00.002/2021-
63SMS - Valor global: R$ 321.063,50; nº 00.002/2021-65SAFDR - Valor global: R$ 1.305,03; nº 
00.002/2021-66SAFDR: R$ - Valor global: R$ 1.572,96 – Contratada: Kilimpa Comércio e Indústria 
de Produtos de Limpeza LTDA, através de seu representante legal, o Sr. José Juarez Soares Filho. 
Contrato nº 00.002/2021-59SDS - Valor global: R$ 32.923,00; nº 00.002/2021-62SMS - Valor global: 
R$ 6.539,00; nº 00.002/2021-68SAFDR - Valor global: R$ 129,00 - Contratada: F Maia de Oliveira, 
através de seu representante legal, o Sr. Francisco Maia de Oliveira. Contrato nº 00.002/2021-
60SDS - Valor global: R$ 11.107,40; nº 00.002/2021-64SMS - Valor global: R$191.255,00; nº 
00.002/2021-67SAFDR - Valor global: R$613,12 - Contratada: Rosiney Filgueira Cruz - ME. Contra-
to nº 00.002/2021-61SMS - Valor global: R$ 1.374,99 - Contratada: Max Eletro e Magazine EIRELI, 
através de sua representante legal, a Sra. Maximiliana Assunção da Silva. Objeto: Aquisição de ma-
terial de limpeza e higienização para atender as necessidades de diversas secretarias do município. 
Prazo de vigência: até 31/12/2022. Assinam pelas contratantes: Secretários (as), Izaura Gomes do 
Nascimento de Oliveira, Lady Diana Arruda Mota, Raimundo Ribeiro Damasceno, Armstrong Braga 
Ferreira. Data das assinaturas dos contratos: 10, 17, 24 de fevereiro de 2022.

Prefeitura Municipal Quixeramobim - O Presidente da CPL, torna público, para os interessados, que 
no próximo dia 17/03/2022, as 14h horário de Brasília/DF, em sessão pública, dará prosseguindo a 
licitação de Concorrência Pública Nº 00.002/2021-CP cujo objeto: Contratação de 01 (uma) agência 
de propaganda e publicidade para prestação de serviços publicitários, para atender as necessida-
des das diversas secretarias do município, o qual se encontra na íntegra na sede da Comissão de 
Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce. 
Maiores Informações, no endereço citado, no horário de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/
licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Maria Regilania Oliveira Igue, CPF: 120.857.998-33 – Torna público que recebeu da Autarquia Muni-
cipal de Meio Ambiente de Quixeramobim – AMAQUI a Licença Ambiental Única – LAU nº 009/2022, 
para a construção de uma residência unifamiliar térreo localizada na rua: Maria Honaga Igue, n° 
256, Bairro Edmilson Correia de Vasconcelos no município de Quixeramobim. Foi determinado 
o cumprimento das exigências corridas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Maria Regilania Oliveira Igue, CPF: 120.857.998-33. Torna público que recebeu da Autarquia Muni-
cipal de Meio Ambiente de Quixeramobim – AMAQUI a Licença Ambiental Única – LAU nº 008/2022 
com validade até 10/03/2023, para a construção de uma residência unifamiliar térreo e superior 
localizada na Avenida José Vicente da Rocha, n° 345, Bairro Edmilson Correia de Vasconcelos no 
município de Quixeramobim. Foi determinado o cumprimento das exigências corridas nas normas 
e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato da Ata de Registro de Preços - Contratante: Secretaria 
de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. Contratada: Ideatech Pesquisa, Desenvolvimento, 
Industria e Comercio Ltda. Pelo valor de R$ 1.825.071,90 (um milhão oitocentos e vinte e cinco 
mil setenta e um reais e noventa centavos). Objeto: Registro de preço visando futuras e eventuais 
aquisição de materiais para sinalização e implantação de semáforos no município, conforme espe-
cificações em anexo. Procedimento Licitatório: Pregão Presencial Nº 2022.01.12.001-SEINFRA. 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 01 (Um) ano a Partir da data de sua Assinatura. Assina 
Pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina Pela 
Contratada: Pedro Julião Bandeira Regis. Data da Assinatura: 08/03/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria de Infraestrutu-
ra e Desenvolvimento Econômico. Contratada: Ideatech Pesquisa, Desenvolvimento, Industria e 
Comercio Ltda. Pelo valor de R$ 1.825.071,90 (um milhão oitocentos e vinte e cinco mil setenta e 
um reais e noventa centavos). Objeto: Registro de preço visando futuras e eventuais aquisição de 
materiais para sinalização e implantação de semáforos no município, conforme especificações em 
anexo. Procedimento Licitatório: Pregão Presencial Nº 2022.01.12.001-SEINFRA. Vigência do Con-
trato: da data de sua assinatura a 31/12/2022. Dotações Orçamentárias: 11.11.04.122.0402.2.038 
Elemento de Despesas: 33.90.39.00 /44.90.52.00. Assina pela Contratante: Wanderley Pereira Di-
niz – Ordenador de Despesas da Secretaria. Assinam pelas Contratadas: Pedro Julião Bandeira 
Regis. Data da Assinatura: 08/03/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Saúde. Con-
tratada: Webdiagnosticos – Serviços de Imagenologia. Pelo valor global de R$ 102.000,00 (cen-
to e dois mil reais). Objeto: Contratação de serviços especializados complementares de saúde, 
compreendendo os serviços de telemedicina diagnostica na emissão de laudos médicos para 
exames de tomografia, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste 
processo. Procedimento Licitatório: Tomada de Preços Nº 2022.02.21.001-SESA. Vigência dos 
Contratos: da data da assinatura do contrato a 31/12/2022. Dotações Orçamentárias: SAUDE: 
17.17.10.302.1003.2.011. Elemento de Despesa: 33.90.39.00. Assina pela Contratante: Wanderley 
Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina pela Contratada: André Felipe Mar-
tins Bezerra. Data da Assinatura: 09/03/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Trabalho e As-
sistência Social. Contratada: S S Jose L da Silva / S J Comercial. Pelo valor global de R$ 176.585,15 
(cento e setenta e seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos). Objeto: Registro 
de preços visando a aquisição futura de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, conforme 
especificações em anexo. Procedimento Licitatório: Pregão Presencial Nº 2021.11.30.001-SAS. 
Vigência dos Contratos: da data da assinatura do contrato a 31/12/2022. Dotações Orçamentárias: 
17.17.10.302.1003.2.011. Elemento de Despesa: 33.90.30.00. Assina pela Contratante: Wanderley 
Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina pela Contratada: Silvio José Lopes 
da Silva. Data da Assinatura: 02/02/2022.

COOPASJO - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DEVOTOS DE SÃO JOSÉ
CNPJ n.º 40.130.082/0001-03 - Edital de 1ª, 2ª e 3ª Convocação - Assembleia Geral Ordinária  - A Presidente da COOPASJO - 
Cooperativa dos Agricultores e Agricultoras Familiares Devotos de São José, em cumprimento das disposições estatutárias e 
pelos poderes que lhes são conferidos pelo caput do Art. 17 e  alínea “e” do art. 33 do Estatuto Social, convoca os associados em 
pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data somam 38 (trinta e oito), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 25 DE MARÇO DE 2022 (sexta-feira) na sede da cooperativa situada na Rua Ana Moreira, 
1565, Genipabu, CEP: 61.616-200, Caucaia - Ceará, às 07h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados em condições de votar, ou em segunda convocação às 08h, com a presença de metade mais um dos associados em 
condições de votar, ou, ainda, em terceira e última convocação às 09h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em 
condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:a) prestação de contas dos órgãos de administração 
pertinentes ao exercício encerrado em 31/12/2021, acompanhada de Parecer do Conselho Fiscal, que compreende: a) Relatório da 
Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas no exercício; b)destinação das sobras líquidas ou 
rateio das perdas decorrentes da insuficiência de contribuições para a cobertura das despesas da sociedade no exercício 
2021;c)Plano de Atividades para o exercício 2022;d) eleição dos membros do Conselho Fiscal;e)fixação do valor do pró-labore dos 
Diretores e Cédula de Presença e Diárias dos Conselheiros;f) deliberação sobre admissão e/ou demissão de cooperados;g) assuntos 
diversos de interesse social, sem caráter deliberativo. OBSERVAÇÃO: 1.as inscrições de candidatos para o Conselho Fiscal, se 
dará na sede da cooperativa, de segunda a sexta-feira, no horário de 8 h às 12 h, até o dia 18/03/2022. 2. serão 
observadas as normas especificas para o combate da COVID-19 editadas pelo Ministério da Saúde e Secretarias 
Estadual e Municipal de Saúde. Caucaia/CE, 15 de Março de 2022.  EVILANNE BENTO BATISTA - PRESIDENTE

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   
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Volta. O quarterback sete vezes campeão do Super Bowl Tom Brady anunciou de forma inesperada que desistiu 
de sua decisão de se aposentar e que retornará para disputar a próxima temporada da NFL (liga profissional de 
futebol americano dos Estados Unidos) pelo Tampa Bay Buccaneers, naquela que será sua 23ª temporada na liga.ESPORTES

FOTO  CESAR GRECO/ PALMEIRAS

Social               
Minha amiga Hosana com seu esposo Aganaedo, em 

recente encontro social.

Loteria
Insista, persista e não desista. A Loteria dos Sonhos é 

um sucesso.

Grandes e pequenos
Tem pessoas que são grandes no tamanho e pequenas 

no caráter e na gratidão. Tem pessoas que são pequenas no 
tamanho físico e grandes no caráter e na formação moral.

Castelinho

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Nome muito estimado na política e no esporte, meu 
amigo Castelinho recordava com orgulho na manhã de3 
sábado que passou no Flórida Bar tópico que o renoma-
do Lúcio Brasileiro registrou a seu respeito o cvhamando 
de a maior figura da praça. E por falar neste assunto o 
Luciano Cavalcanti toda vez que liga para o Castelinho 
só o chama de maior figura da praça.

QUEM É? Recebi esta foto e quem me mandou não disse quem é 
ele. E eu pergunto ao Roberto do Vale e ao Lúcio, da FCFS, quem é ele?

DOS MEUS ARQUIVOSTeresinha de Jesús e Fábio Braga.

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

O Ceará acertou a sua dé-
cima primeira contratação 
para a temporada 2022. Ata-
cante de 26 anos e com pas-
sagens por clubes como Bra-
gantino, Sport e Ponte Preta, 
Matheus Peixoto será joga-
dor do Vozão até o fim da 
temporada 2022. O atacante 
estava jogando no Metalist, 
da Ucrânia, desde o último 

ano e o seu vínculo com o 
Ceará é de empréstimo da 
equipe ucraniana. 

Carreira
O primeiro time em que 

Matheus Peixoto teve uma 
experiência profissional foi o 
Audax/RJ. Do clube, o novo 
reforço do Mais Querido foi 
para o futebol baiano, onde 

passou por Ypiranga, Flumi-
nense de Feira e Bahia. Ne-
gociado com o Bragantino, o 
atacante esteve ligado contra-
tualmente ao clube paulista 
por quatro temporadas. 

No período, o atleta pas-
sou por Sport, Ponte Preta 
e Juventude, último clube 
brasileiro que jogou antes de 
ser negociado com o futebol 

ucraniano. 
Em 2021, Matheus Peixoto 

foi vendido ao Metalist Kha-
rkiv, da Ucrânia. Em 19 jogos 
pelo clube do leste europeu, 
o atacante marcou 15 gols. 
O atacante lidera a artilharia 
do Campeonato Ucraniano 
2021/22, tendo balançado as 
redes em 14 oportunidades 
na competição nacional.

Vozão anuncia contratação do atacante Matheus Peixoto

O Palmeiras levou a melhor 
no clássico contra o Santos, ao 
vencer em 1 a 0, no Allianz 
Parque, na 11ª e penúltima 
rodada da fase classificatória 
do Campeonato Paulista. O 
jogo foi definido nos acrésci-
mos do primeiro tempo, com 
pênalti convertido pelo meia 
Raphael Veiga. O lance que 
originou o pênalti, uma falta 
do zagueiro Emiliano Veláz-
quez causou a expulsão do de-
fensor  e o  Santos atuou com 
um jogador a menos durante 
todo o segundo tempo.  

Com o triunfo desta noite, 
o Alviverde – já classificado 
às quartas de final do Paulis-
tão -  deslanchou ainda mais 
na liderança do Grupo C, 
com 26 pontos, nove à frente 
do Mirassol (17).  Já o Pei-
xe, comandado por Fabián 
Bustos, dependerá da última 
rodada para tentar a classifi-
cação. O Peixe ocupa a tercei-
ra posição no Grupo D, com 
10 pontos, a apenas dois do 
vice-líder Santo André (12). 
Em primeiro da chave está o 
Bragantino, com 19.

Diante de público superior 
a 38 mil pessoas no Allianz 
Parque, o Verdão pressionou 
o Peixe desde os primeiros mi-
nutos. O Santos resistiu como 
pôde, com boa marcação no 
meio de campo. Mesmo com 
mais domínio de bola, e in-
sistir em jogadas pelas laterais 
de campo, o gol de João Paulo 
foi pouco ameaçado. Aos 23 
minutos, a  primeira chance 
real de gol foi do Peixe, com 
Ricardo Goulart que testou 

uma bola venenosa para o 
chão que parou no goleiro 
Weverton.  O Verdão respon-
deu no ataque,  mas João Pau-
lo fechou o gol por duas vezes: 
numa cabeçada de Gustavo 
Gómez e um chute de Rafael.  

Já nos acréscimos, após re-
bote de um chute do meia al-
viverde Zé Rafael, o zagueiro 
Velázquez cometeu pênalti, 
após acertar o peito de Kus-
cevic dentro da área, e como 
já recebera minutos antes um 

cartão amarelo – por chutar 
Rony na cabeça – o defensor 
acabou expulso.  O meia Ra-
phael Veiga cobrou com pre-
cisão  no canto direito, sem 
chances para o goleiro João 
Paulo, e colocou o Verdão na 
frente do placar.  

Na volta do intervalo, o Ver-
dão desperdiçou uma chuva 
de gols. Já nos primeiros cinco 
minutos: primeiro Dudu bateu 
cruzado e na sequência Rony 
desviou para o gol, mas errou. 

Depois foi o lateral esquer-
do Jorge, numa linda jogada 
individual pela esquerda. Ele 
se livrou de três marcadores, 
mas não ganhou do goleiro 
João Paulo, que salvou o San-
tos mais uma vez. O Palmeiras 
seguiu dominando a partida, 
mas errou nas finalizações. 
Já nos minutos finais, o Peixe 
quase empatou com um chute 
de Gabriel Pirani, mas desta 
vez foi o goleiro Weverton que 
brilhou. (Agência Brasil) 

Com a vitória, o Palmeiras  avançou na liderança do grupo C do Campeonato Paulista, com 26 pontos

O livro do César
A TVC deu merecido destaque ao lançamento do 

livro que meu amigo César Freire vai lançar no próximo 
dia 29 no Círculo Militar.

Só lembrando
Nunca procure melhorar o ótimo. Continue a usar 

máscaras e na dúvida não ultrapasse.

Lúcio Alcântara
Impressiona a todos a simplicidade que o nosso 

ex-governador Lúcio Alcântara mantem no seu dia a 
dia. Um homem limpo e um cidadão na sua verdadeira 
expressão.

Mais esporte
Às 18 horas de hoje acontecerá o lançamento do pro-

grama academia e futebol. Serão oito cursos gratuitos à 
distância voltados para o futebol e o futsal. Na mesma hora 
mais oito livros na área técnica e gestão desta modalidade.

NA ESPANHA Quem está em Madrid com a família é 
João Batista Aguiar hoje na coluna.

Palmeiras derrota Santos e 
confirma liderança no Paulistão
Na penúltima rodada do estadual, o alviverde paulista comandado pelo 
técnico portugues Abel Ferreira conseguiu vencer o Peixão por 1 a 0

FERNANDO COSTA VASCONCELOS FERNANDES 
Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Li-
cença  Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, válida até 
24/02/2024, localizada no Loteamento Jardins do Lago, Quadra 12, Lote 13, Alameda 
das Cajazeiras, Bairro Urucunema, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas  e Instruções de Licenciamento da AMMA das quais esta 
publicação é parte integrante.

ROBERTO RIBEIRO COSTA LIMA 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a 
Licença  Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, locali-
zada no Residencial e  Comercial VERT Eusébio, Quadra E, Lote 9, Rua 02, Bairro 
Centro, Eusébio-Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de  Licenciamento da AMMA das quais esta publicação é 
parte integrante.

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

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

A POLO CONSTRUÇÕES EIRELI, torna público que requereu junto à Secretaria do 
Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga – SEMAM a regularização de licença de 
instalação, para execução de construção de 112 unidades residenciais multifamiliares, 
divididas em 10 condomínios (T01 ao T10), localizada na Rua Cândido Meireles, No 
740, município de Itaitinga – Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário 
o cumprimento das exigências da documentação prévia para licenciamento ambiental, 
constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM.

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9454-DANIEL LAURENTINO DE ALMEIDA E VITORIA DOS SANTOS VIEIRA
Nº9455-ELISSON GURGEL LEITÃO E THAYNARA FRANCO DE CARVALHO BASTOS
Nº9456-VICTOR ADRIANO DE OLIVEIRA E JARINA FREITAS SILVA
Nº9457-FÁBIO BARBOSA DA SILVA E EVELYNE BARBOSA DA SILVA
Nº9458-GLAUBO TORRES DE OLIVEIRA E ROSELANIA MONTEIRO DE FREITAS
Nº9459-RICARDO MATHEUS SOARES MADEIRA E LARIZA PORTELA SANTOS

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 14 de Março de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27428 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA DA COSTA e MARIA EDUARDA BRASIL SILVA;
Edital n° 27429 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO PEDRO DE QUEIROZ GIRÃO e DANIELY MARA LIMA;
Edital n° 27430 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO PEDRO ARAUJO COSTA e AMANDA LOBÃO DE ALBUQUERQUE;
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, 14/03/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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° 75644 - ARLESON DA SILVA OLIVEIRA e ANA KARLA SOUSA ARAÚJO; Edi-
tal n° 75645 - DANILO VIEIRA DE ALCANTARA e TULIA CARVALHO CANDIDO; Edital 
n° 75646 - AGOSTINHO FERREIRA AZEVEDO e LIDIANA MOURA; Edital n° 75647 - 
CARLOS GABRIEL BASTOS CAVALCANTE e CAMILA COSTA MOREIRA; Edital n° 75648 
- ALAN VICTOR CASSEMIRO MOREIRA e LUCIANA MARQUES MONTE; Edital n° 75649 
- WEMERSON RODRIGUES BARBOSA e SARA INGRID GOMES DA SILVA; Edital n° 75650 
- FERNANDO ROCHA FONTELES FILHO e TATIANA MARIA DE AGUIAR TAVARES; Edital 
n° 75651 - FRANCISCO IRISNELTON DA COSTA BARBOSA e DAYENE CALADO SARAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 14/03/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339168 - Francisco Elieudo Lopes da Silva e Alessandra de Sousa Lopes;
339169 - Erik Oliveira da Silva e Mariana de Oliveira Gomes;
339170 - Francisco Irineu Bezerra Sobrinho e Vaneska da Silva Pereira;
339171 - Moacir Ribeiro de Barros e Terezinha Fernandes 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, 14 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° 30625 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MÁRIO PITTER SILVA DE SOUZA e VIRGINIA FERREIRA DOS SANTOS;
Edital n° 30626 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ARLAN MACHADO CUNHA e LIANA SAMPAIO DE ARAUJO;
Edital n° 30621 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
AURÉLIO VITOR DA SILVA e BARBARA LORENA TEIXEIRA GIRÃO;
Edital n° 30627 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO CÉSAR LUCIANO SIDRIM e ELIZIANNE LIMA ESTANISLAU;
Edital n° 30622 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO DAVID NASCIMENTO DE SOUZA e AMANDA SAMPAIO CASTELLANI;
Edital n° 30623 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IAGO LOPES LIMA e INDIRANA CABRAL ALVES;
Edital n° 30628 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO CÉSAR CAVALCANTE ARRUDA e SABRINA LETÍCIA DE SOUSA DANTAS;
Edital n° 30624 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO MIGUEL SILVA ALVES e CIDYANA DA SILVA XENOFONTE;
Edital n° 30629 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELRICK VÍNICIUS LIMA DE ANDRADE e MARIANA PINHO DA SILVA;
Edital n° 30630 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FÁBIO ROCHA CAVALCANTE e MARIA LETÍCIA DE ARAUJO VERAS;
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      



No período de chuvas, já é 
de conhecimento geral a ne-
cessidade de redobrar a aten-
ção com a higiene e ter cui-
dado com acúmulo de água 
em diferentes locais para evi-
tar focos de dengue. Porém, 
além de ser um cenário ideal 
para a reprodução dos mos-
quitos Aedes aegypti, res-
ponsáveis pela transmissão 
da dengue, da febre amarela, 
da zika e da chikungunya, o 
aumento da umidade tam-
bém possibilita a proliferação 
de outras doenças infecciosas 
ou parasitárias. 

Em janeiro de 2022, 1.134 
casos de gastroenterite viral, 
também conhecida como 
“virose da mosca”, foram 
registrados em seis Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPAS) no Ceará. Este nú-
mero cresceu quatro vezes no 
mês seguinte, com registro de 
5.519 ocorrências. “A falta de 
higiene atrelada ao período 
de chuvas, que provoca umi-
dade e facilita a reprodução 
dos insetos, amplia a possi-
bilidade de contaminação de 
alimentos e água. Vale res-
saltar que, com as chuvas, as 
pessoas tendem a frequentar 
mais os ambientes fechados, 
provocando aglomerações. 
Esse tipo de virose é conta-
giosa”, explica a coordenado-
ra médica da UPA da Praia 
do Futuro, Alessandra Leitão.

No primeiro mês do ano, 

também foram registrados 
119 casos de dengue nas 
UPAS estaduais, enquanto 
em fevereiro, houve mais de 
180 notificações. De acordo 
com a coordenadora médica, 
é necessário ter cuidado para 
não confundir os sintomas de 

diferentes doenças. “Quando se 
fala de doenças causadas por 
vírus, a maioria dos sintomas 
são bastante parecidos. Dor de 
cabeça, dor no corpo e febre são 
sintomas em comum de ambas 
as doenças”, exemplifica.

Nos quadros de dengue, é 

recorrente que haja febre alta, 
dores musculares intensas e 
ao movimentar os olhos, mal-
-estar, falta de apetite, dor de 
cabeça e manchas vermelhas 
no corpo. Na gastroenterite 
viral, por sua vez, manifes-
tações como vômitos, febre, 

diarréia e dor abdominal são 
frequentes.

É válido ressaltar que em 
ambos os casos, não é reco-
mendada a automedicação e 
a hidratação é fundamental 
para a recuperação. “A maior 
parte dos pacientes com ca-

sos de dengue podem ser 
tratados nos postos de saúde. 
Nos casos clínicos mais gra-
ves ou com mais dias de evo-
lução de sintomas, pode-se 
procurar as UPAs”, aconselha 
Alessandra Leitão.

Nas Upas, os pacientes com 
dengue são classificados de 
acordo com a gravidade. “Essa 
classificação vai definir que tipo 
de tratamento esse paciente vai 
receber e se pode ser tratado 
ambulatorialmente ou se tem 
necessidade de internamento. 
A consulta também é impor-
tante para que haja orientação 
sobre os sinais de alerta de uma 
evolução desfavorável”, pontua 
a coordenadora. 

Também é válido destacar 
que outras medidas podem 
ser adotadas para evitar a 
proliferação das doenças e a 
sobrecarga dos serviços de 
saúde, como esvaziar vasos 
de planta, pneus ou locais 
com água parada e cobrir 
espaços que possam acumu-
lar água da chuva para evitar 
a dengue. Além disso, lavar 
bem as mãos e os alimentos, 
utilizar álcool em gel e man-
ter os protocolos sanitários 
são comportamentos eficazes 
para a prevenção de qualquer 
outro tipo de virose. 

Por Yasmim Rodrigues
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Dois alunos da rede municipal de educação foram contemplados com medalhas de prata e 
bronze na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) 2021. Nesta edição, 72 
escolas municipais participaram da olimpíada com alunos do 9º ano do ensino fundamental.

Rapidíssima
Em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, a 

Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-CE promove, 
nesta terça-feira (15), ação educativa no Terminal do Papicu, 
das 8h às 14h. A atividade tem como objetivo, conscientizar 
os usuários do transporte público de seus direitos, por meio de 
orientação jurídica e distribuição de folder. A programação 
conta com a parceria das comissões de Estudo e Defesa da 
Concorrência e de Usuários de Serviços Públicos.

A Gomes de 
Matos Consultoria, 
em parceria com 
a Audens Board, 
realizará, no próximo 
dia 17 de março, o 
evento “Board Talks”, 
no auditório do BS 
Design. O evento, 
que será antecedido 
de café da manhã, 
reunirá empresários, 
gestores e lideranças 
do segmento empre-
sarial e receberá a 
empresária, presi-
denta do Conselho 
de Administração 
das Farmácias 
Pague Menos, Patri-
ciana Queiroz, para 
falar sobre gover-
nança corporativa e 
compliance.

Ainda falando em 
dia internacional da 
mulher, o Espaço 
Baobartes realizou a 
abertura de uma ex-
posição de arte e uma 
roda de conversa, que 
ocorreu no último dia 
8. A artista plástica, 
Poliana Cabral é uma 
das participantes da 
exposição “Elas Por 
Elas” mostra que 
reunirá trabalhos 
artisticos de mulheres 
cearenses.

A mostra segue 
em cartaz para 
visitação até o dia 
26/03 no Baobartes - 
Espaço Multicultural, 
localizado, na Rua 
Pereira Valente, 
1569. Varjota.

E mais...

Upas registram aumento significativo de dengue e 
“virose da mosca” entre os primeiros meses do ano
Período chuvoso e umidade podem ser fatores agravantes para o quadro sanitário do nosso estado

A automedicação não é recomendada e a hidratação é fundamental para uma boa recuperação

Um pouco de muita gente

Dragão do Mar. Até domingo (20), o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), complexo cultural da Secretaria da 
Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará), gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar, traz novos espetáculos gratuitos 
de dança no Teatro Dragão do Mar, além de novidades no Cinema do Dragão, exposições no Museu de Arte Contemporânea 
do Ceará e no Museu da Cultura Cearense e programação diversa na Arena Dragão do Mar. Mais detalhes da programação 
podem ser acompanhados no site (www.dragaodomar.org.br). Toda a programação presencial segue os protocolos estabe-
lecidos pelo Governo do Ceará por meio de decreto, portanto, o acesso aos espaços segue condicionado à apresentação do 
passaporte vacinal completo para maiores de 12 anos e de documento de identificação com foto, além do uso de máscara.

Celia Leite está em São Paulo em tratamento de saúde e 
retorna na próxima semana.

Mirian Almada assou o final de semana em sua casa no 
Cumbudo e hospedou Vera Tigre e Karina Sampaio. 

Falando em Karina, no próximo dia 17 , a simpática fes-
teja seu aniversário com seu grupo fiel de amigas, durante 
almoço que acontece no Restaurante do Ideal Clube.

Amigo jornalista José Augusto Lopes, está nos preparati-
vos para lançar mais um livro. Ele está finalizando mais uma 
obra, que sem dúvidas encantará a todos.

Inara de Almeida mostrou mais uma vez o quanto é 
querida, ao lotar o Pipo Restaurante com as mulheres mais 
antenadas, empoderadas e empreendedoras da cidade, 
para edição especial do dia internacional da mulher  do 
seu fiel grupo Mulheres em Pauta.

Themis Briand, foi a convidada especial desta edição, mo-
mento em que ela falou sobre o projeto social, além de vários 
sorteios, invlusive de uma linda joia da talentosa designer 
Suzane Farias.

Por lá estavam Jussara Regás, Fatima Salles, Bia Bar-
reto,Salete Araújo, Patricia Moreira., Luciana Nogueira, 
Kedma Marino, Andrea Novaes, Liege Xavier, Leiliane 
Pinheiro, Kedma Marino, Montiele Arruda e também...

Eliane Marzano, Thelma Regina, Kika Gurgel, Eloide Fernan-
des, Januza Brasil, Ethel Whitehusrt, DJ Gilvan Magno animou a 
tarde que foi até a noite, desfrutando o lindo cenário do local.

Geórgia Evangelista 
corrige. Sua ida a Brasília 
não foram férias e sim 
integrar a delegação do 
BNB, da qual é eficiente 
gerente de negócios de 
microfinança urbana.

Na capital federal o 
BNB firmou compro-
misso com o Governo 
Federal para fomentar 
o micro crédito às 
mulheres em especial 
àquelas em situação de 
vulnerabilidade.

Continua sem dar notí-
cias o médico urologista, o 
melhor do país, cearense 
Rommel Regadas.

Assumiu como ven-
dedora da conterrânea 
Scania em Fortaleza, 
Letícia Ferreira.

Um pudim com caldas 
quem der notícia da Patrí-
cia Teixeira. Sumiu.

Aniversaria hoje 
neste mês dedicado 
às mulheres Úrsula 
Amorim.

Surfando em maré alta 
e com excelente clientela 
a doutora-psicóloga Prisci-
la Alencar Coelho.

No domingo, dia de 
descanso de Jesus 
Cristo, os parabéns 
foram para Naiara San-
tana, Edísio Meira Tejo 
Neto (juiz atuante no 
fórum local) e Mosarina 
Melo de Lacerda (dele-
gada de altíssimo nível 
da Polícia Civil).

CURTINHAS

Professor da UFC Cavalcante Júnior lança amanhã na Adufc seu 
novo livro intitulado Amargoso

Arquiteta Beatriz Miranda responsável pelo projeto arquitetôni-
co da nova loja da Pimentá

Luisinho Magalhães se apresentou na última sexta feira no 
Cantinho do Frango
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