
FOTO DIVULGAÇÃO

Após a cotação do barril de petróleo beirar os US$ 140, a Petrobras anunciou na quinta-feira (10) um mega-aumento de 24,9% no diesel e de 18,8% na gasolina
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O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que, “com toda a certeza”, a Petrobras vai reduzir o preço
dos combustíveis, diante da queda internacional do valor do barril de petróleo nos últimos dias

PETROBRAS

“Estamos tendo notícia de que nos últimos dias o preço do petróleo lá fora tem caído bastante. A gente espera que a Petrobras 
acompanhe a queda de preço lá fora. Com toda certeza fará isso daí”, disse, durante cerimônia no Palácio do Planalto. Em outro 

trecho do discurso, o chefe do Executivo ironizou: “Espero que nossa querida Petrobras, que teve muita sensibilidade ao não nos dar 
um dia [para anunciar o aumento], ela retorne, como na semana passada, o preço do combustível no Brasil.”. ÚLTIMAS8
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POLÍTICA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Adiamento de Licitação. A 
Comissão de Pregão, localizada na Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, Alcântaras/CE, torna 
público o Adiamento do Edital de Pregão Eletrônico Nº 0703.01/22- PE, cujo objeto é a 
contratação de empresa para  implementação e desenvolvimento do Projeto Alcântaras Esporte e 
Ação no Município de Alcântaras/CE", de acordo com o Plano de Trabalho Nº 913600/2021, 
através de recurso de emenda especial do Ministério da Cidadania, conforme prjeto basico, com 
abertura prevista para o dia 18.03.2022, às 08:00 horas. Fica Adiado para o dia 29 de Março de 
2022, às 08:00 horas, motivado por razões de Ordem Administrativa. Maiores informações na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro, 
Alcântaras/CE, das 09:00h às 17:00h pelo telefone (88) 3640-1033 e/ou no sítio 
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras-Ce, 16 de março de 2022. Charllys Alcântara 
Soares - Pregoeiro Oficial do Município.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Resultado do Julgamento das 
Propostas de Preços. Referente à Tomada de Preços n° 1001.01/2022 – Secretaria do 
Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente do Município de Alcântaras-Ce. Objeto: contratação 
de empresa para reforma do galpão de coleta seletiva na localidade do Bairro Espirito Santo, 
Alcântaras - CE, conforme projeto básico. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Alcântaras/CE, comunica aos interessados o resultado da fase de Julgamento da 
Proposta de Preço da Tomada de Preços n° 1001.01/2022. Empresa Vencedora: Ellus Serviços 
LTDA, Inscrita no CNPJ no 26.723.179/0001-07, pelo valor global de R$ 71.621,79 (setenta e 
um mil, seiscentos e vinte um reais e setenta e nove centavos). A Ata de julgamento das 
propostas de preços do certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento 
da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para 
consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro Alcântaras-Ce, bem como no sítio do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso 
I, alínea "b" da Lei de Licitações. Alcântaras/CE, 16 de Março de 2022. Charllys Alcântara 
Soares - Presidente da CPL.

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

Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, torna público o 

Edital de Tomada de Preços Nº 1603.01/2022 – cujo objeto é a(o) contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva/corretiva em 

condicionadores de ar, tipo splits, instalados nos prédios vinculados as diversas Secretarias do 

Município de Alcântaras/CE, com fornecimento de reposição de peças, acessórios, mão de 

obra, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo, necessários para a execução dos 

serviços, a fim de proporcionar o funcionamento eficiente,  seguro e econômico dos 

equipamentos, conforme termo de referência,  que realizar-se-á no dia 01.04.2022, às 09:00 

horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao 

público, das 08:00 às 17:00 horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras-

Ce, 16 de março de 2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio - 
Aviso de Licitação - Concorrência Pública Nº 2022.14.02.01-AMMA. A Autarquia Municipal 
do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio tornam público para conhecimento dos 
interessados que no próximo dia a 20 de Abril de 2022, às 09:00h, na sala da Comissão 
Permanente  de Licitação da Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de 
Eusébio-Ce, situada à Rua Eduardo Sá, 51, bairro: Centro, Eusébio-Ce, estará realizando 
licitação na modalidade Concorrência Pública n° 2022.14.02.01-AMMA,  para recebimento dos 
envelopes de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, para a realização de Licitação 
cujo o objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de Serviços de 
Urbanização  e melhorias nas Lagoas do Polo, bairro Centro, Lagoa dos Pássaros, bairros 
Guaribas e Lagoa do Coaçu no Bairro Coaçu no Município de Eusébio/CE, conforme 
especificações constantes no Projeto Básico – Anexo I, para atender as necessidade da 
Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano do Municipio de Eusébio/CE. O edital 
poderá ser lido e obtido junto a Comissão de Licitação, situada na Rua Eduardo Sá, 51, Bairro: 
Centro, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Eusébio-Ce, 
10 de Março de 2022. Marlon Reno Vasconcelos Martins - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Edital de Convocação Nº 004/2022. O 
Prefeito Municipal de Eusébio - CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município, vem convocar os Candidatos Classificados do Concurso Público 
Municipal, regido pelo Edital de Concurso Público Nº 001/2020, de 13 de março de 2020, conforme 
relação abaixo, a comparecerem à Administração Municipal de Eusébio, à Rua Edmilson Pinheiro, 
150 – Bairro Autódromo – Eusébio – CE, no horário das 8 às 13 horas, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados a partir da publicação deste Edital de Convocação, munidos de todos os documentos 
comprobatórios no Capítulo XII, Item 12, do Edital do Concurso Público Nº 001/2020, de 13 de 
Março de 2020, sob pena de serem desclassificados. Paço da Prefeitura Municipal de Eusébio, 
Estado do Ceará, aos 15 de março de 2022. (Relação por Cargo e Nome). Auditor Fiscal de Tributos 
– 40h semanais – José Alves Cunha Neto. Acilon Gonçalves - Prefeito Municipal; Francisco 
Ubiracy Cordeiro de Oliveira - Coordenador de Recursos Humanos.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada 
pela Portaria N° 23110353/2021, Adjudica e a Secretária de Educação Homologa o Pregão 
Eletrônico Nº 009/22-PE-SEDUC. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de fardamentos escolares destinados aos alunos da Rede Municipal e fardamentos 
para merendeiras do Município de Ipueiras-CE. Para a empresa Antonia Augusta Soares de 
Souza Linhares, CNPJ: 13.003.831/0001-69, com o valor global de R$ 203.435,00 (Duzentos e 
Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais). Ipueiras/CE, 04 de Março de 2022. Cecília 
Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 009/22-
PE-SEDUC - Contrato Nº 20220558. Contratante: Secretaria de Educação. Contratada(o): 
Antonia Augusta Soares de Souza Linhares. Objeto: aquisição de fardamentos escolares 
destinados aos alunos da Rede Municipal e fardamentos para merendeiras do Município de 
Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 179.588,00 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito 
reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0501.121220137.2.026 Manutenção das 
Ações da Sec. de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 , Material de Consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R$ 179.588,00; Vigência do Contrato: 04 de Março de 
2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da Assinatura do Contrato: 04 de Março de 2022. 
Ipueiras/CE, 04 de Março de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação e Homologação - 
Modalidade: Tomada de Preços Nº 2022.12.001 TP. Objeto contratação de empresa para obra 
de construção de Creche Proinfância – tipo 2 no Município de Itaitinga/CE, conforme Projeto 
Básico e demais Anexos do Edital. Empresa Vencedora: BWS Construções LTDA, inscrita no 
CNPJ Nº 00.079.526/0001-09, com o valor global de R$ 1.704.317,20 (hum milhão setecentos e 
quatro mil, trezentos e dezessete reais e vinte centavos), conforme mapa de preços anexado aos 
autos. Adjudico e Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada – 
Maria Goretti Martins Frota – Ordenadora de Despesa - Secretaria de Educação do Município de 
Itaitinga. Itaitinga - Ceará, em 15 de março de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro - 
Presidente da Comissão de  Licitação – CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação e Homologação - 
Modalidade: Chamada Pública Nº 2022.12.002 PC. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, durante o período de 2022, conforme Projeto Básico e 
demais Anexo do Edital. Vencedores: FORNECEDOR individual - CPF - Item - Valor Global R$ - 
Gustavo Tomaz Serpa - 083.120.813-99 - 05, 16 e 18 - 39.836,00 - José Ribamar Silveira - 
456.159.933-91 - 03 - 39.982,80 - Gerardo Paiva Camara Junior - 186.443.923-87 - 03 - 
39.897,00 - Francisco Remulo Lima De Araujo - 857.816.063-00 - 08 e 10 - 39.926,00 - Geysa 
mara evangelista de araújo - 625.401.323-16 - 04 - 39.998,88 - Savio Da Costa Evangelista - 
059.109.643-99 - 04 - 21.150,00 - Antonia Celia Fernandes Ferreira - 739.983.033-91 - 06 e 19 - 
39.919,00 - Luzia Constantina Da Silva - 012.075.533-52 - 19 - 39.999,96 - Jose Willian Castelo 
Florindo - 609.932.203-55 - 06 e 19 - 34.987,26 - Ademir Lima Da Lima - 023.682.903-38 - 04, 16, 
17 e 18 - 37.148,00 - Maria Adeniza Lima Da Silva - 028.407.163-30 - 19 - 39.999,96 - João Gomes 
Da Silva - 241.594.503-00 - 07, 08, 10 e 14 - 37.960,00 - Marlucia Pereira Do Nascimento - 
423.404.113-00 - 06 e 19 - 39.395,18 - Maria Alves Amancio - 139.247.453-15 - 19 - 32.560,00 - 
Alzirene Da Silva Cavalcante - 753.299.803-77 - 05 e 15 - 12.769,60 - Antonia Duarte Xavier - 
303.179.083-91 - 19 - 32.560,00 - Maria Jose Rodrigues Serpa - 000.043.603-89 - 19 - 39.886,00 - 
Marcelo Rodrigues Serpa - 902.081.293-91 - 14 e 19 - 39.905,00 - Grupo Formal - CNPJ - Item - 
Valor global R$ - Cooperativa de Produção Agropecuária e Serviços Santa Bárbara - 
02.981.979/0001-51 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 20 - 878.761,90. De 
conformidade, aos autos. Adjudico e Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93, alterada e 
consolidada – Maria Goretti Martins Frota – Ordenadora de Despesa - Secretária de Educação do 
Município de Itaitinga. Itaitinga - Ceará, em 15 de março de 2022. Francisco Arnaldo 
Brasileiro Presidente da Comissão de Licitação – CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 30 de março de 2022, às 08:30hs 
(Horário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 
2022.03.09.01- PERP, tipo menor preço/lote, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e 
eventual contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos 
pequenos da f rota do Municíp io de Jaguaruana-CE, no endereço e let rônico 
"www.bbmnetlicitacoes.com.br" acesso identificado no link – acesso público. Quaisquer 
informações adicionais poderão ser prestadas pela Pregoeira. Jaguaruana, 15 de março de 2022. 
Teresa Layana Barreto Coelho - 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 14:00h. estará 
recebendo as propostas de preços e os documentos de habilitação referentes ao Pregão 
Presencial Nº 2022.03.10.01 - PP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto a contratação de 
pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de implantação, manutenção 
preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle e 
monitoramento de trânsito, a ser realizado na Sala de Licitações da sede da Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana/CE. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. Jaguaruana, 15 de 
março de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho – Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitações do Município de Pentecoste torna público que se encontra à disposição dos 
interessados, a licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, n° PE 07/2022-PE, Processo 
nº 2022.03.03.13-PE-FME, do tipo Menor preço por grupo, cujo objeto é o Registro de Preços para 
aquisições futuras de kit pedagógico, destinados ao preparo dos alunos para ás avaliações 
externas (SPAECE, SAEB, PISA), incluindo  formações, bem como e kit literário acoplados em 
mochila, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino Público do Município de Pentecoste. 
A realizar-se no dia 30 de março de 2022, às 09:30 (horário de Brasília), no portal 
www.comprasgovernamentais.gov.br, o Edital  poderá ser lido ou obtido na  sala da Comissão de 
Licitação, situada  na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N, Centro – Pentecoste – Estado do Ceará, e 
nos  s i t es  www. t ce . ce .gov.b r  /  Po r ta l  www.comprasgove rnamen ta i s .gov.b r, 
www.pentecoste.ce.gov.br. Maiores informações pelos telefones (85) 3352-2617 / (85) 991046246. 
Pentecoste (CE), 15 de março de 2022. Ivina Kágila Bezerra de Almeida - Pregoeira.

Estado do Ceará - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER de Jijoca de 
Jericoacoara - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 002/2022-PP. A Pregoeira do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER de Jijoca de Jericoacoara, torna público 
que às 09:30h do dia 30/03/2022, na Sala de Reuniões na Rua 06 de Março S/N, Centro, Jijoca 
de Jericoacoara/CE, receberá propostas para o Serviços de locação de equipamentos para 
emissão de faturas de água e esgoto, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural – 
SAAER de Jijoca de Jericoacoara/CE conforme o Termo de Referência. O Edital poderá ser 
adquirido no site do TCE, a partir da publicação deste Aviso. Jijoca de Jericoacoara, 
15/03/2022. Janiele Pessoa Silvestre - Pregoeira.

Estado do Ceará - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER de Jijoca de 
Jericoacoara - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 003/2022-PP. A Pregoeira do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER de Jijoca de Jericoacoara, torna público que 
às 11:00h do dia 30/03/2022, na Sala de Reuniões na Rua 06 de Março S/N, Centro, Jijoca de 
Jericoacoara/CE, receberá propostas para a Contratação de empresa especializada para 
Implantação, Treinamento, Suporte técnico e Locação de softwares para gestão comercial, junto 
ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural – SAAER de Jijoca de Jericoacoara/CE conforme 
o Termo de Referência. O Edital poderá ser adquirido no site do TCE, a partir da publicação deste 
Aviso. Jijoca de Jericoacoara, 15/03/2022. Janiele Pessoa Silvestre - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 1403.01/2022. A Pregoeira torna público que no próximo dia 29 de março de 
2022, às 09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é a seleção de melhor 
proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de medicamentos e 
outros materiais de consumos destinados atenderem as demandas judiciais da Secretaria de 
Saúde do Município de São Luís do Curu – CE. Recebimento das propostas: 17.03.2022 às 
17:30h à 29.03.2022 às 08:00h. Data da sessão: 29.03.2022, às 09:00h. O Edital poderá ser 
adquirido pelos portais: http://www.tce.ce.gov.br; www.bbmnet.com.br. São Luís do Curu, 16 
de março de 2022. Susane Silva Castro - À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Intenção de Revogação. A 
Prefeitura de Uruburetama através da Secretaria de Educação, comunica a intenção em 
revogação do Processo Administrativo na modalidade de Pregão Eletrônico nº 005/2022.02. 
Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços destinados ao 
atendimento do transporte escolar de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município 
de Uruburetama. Motivo: Razões de interesse público, art. 49 da Lei nº 8.666/93. Fica estabelecido 
que após a publicação deste fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme art. 109, 
inc. I, alínea "c" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para as devidas manifestações. Adrijane 
Mesquita Chaves - Sec. de Educação. Uruburetama/CE, 15 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 

Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 30 de março de 2022, às 9h30min 

(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, estará realizando 

o Pregão Eletrônico nº 014/2022.02, cujo objeto é a aquisição de material de copa e cozinha para 

atender as necessidades da Secretaria de Educação de Uruburetama, conforme especificado no 

edital o qual encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: 

licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 15 de março de 2022. Elinaldo Dutra – Pregoeiro. 
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Segurança. Em meio a tensões entre Executivo e Judiciário, o STF tem apostado em maior es-
pecialização na segurança dos seus prédios e também na dos ministros. Em 2021, os funcioná-
rios responsáveis por essa área tiveram cursos aplicados por fuzileiros navais e até pela Interpol.NACIONAL

Sergio Moro defende que seus reais adversários são “os extremos”, e não chapas de centro

Nunca é usada para ministros do STF em constan-
tes infrações

Senador Lasier Martins sobre a lei do impeachment e 
quase 100 pedidos engavetados

M inistros do Tribunal de Contas da 
União (TCU) devem reagir ao que 
chamam de “toma lá, dá cá”. É que 
um deles, Aroldo Cedraz, emplacou 

Daniel Maia na diretoria da ANP, agência regu-
ladora de petróleo que cuida de interesses bilio-
nários. Isso gerou a suspeita de que o processo 
de privatização da Eletrobras, do qual Cedraz 
é relator, será “agilizado”. Daniel Maia é concu-
nhado do polêmico advogado Tiago Cedraz, fi-
lho do ministro. “Não queremos ser cúmplices 
disso”, avisou um dos ministros.

Expurgo de jabutis
O TCU já destacou um pelotão de auditores 

para analisar o caso “e a tendência é que o tribu-
nal expurgue alguns jabutis”, disse outro ministro.

Jabutis fora
Esses “jabutis” foram colocados no Congres-

so e se desconfia, segundo os ministros, que o 
relator no TCU os incorpore à privatização.

Assim não dá
Integrantes do TCU se sentem “usados”, por 

terem sido convencidos a aprovar o valor da 
outorga que será paga pelos controladores da 
estatal. 

Sabatina à frente
O “super-concunhado” Daniel Maia terá ain-

da de ser sabatinado no Senado para se habilitar 
a nomeação do presidente Jair Bolsonaro.

Só neste caso
Pela pesquisa, 38,1% dos basileiros defendem 

o benefício apenas para pessoas que foram pre-
sas pela primeira vez e que não ofereçam risco.

Minoria da minoria
Apenas 2,8% dos 2.154 entrevistados disse-

ram ser favoráveis às saidinhas, independente-
mente do perfil do preso beneficiado.

Particularidade
Entre entrevistados de religiões da matriz afri-

cana, a rejeição total às saidinhas dispara para 
75,1% que são totalmente contra o benefício.

Aliança de líderes
O ato de filiação de Marcela Passamani ao 

PL, nesta terça (15), marcou a reaproximação 
do presidente Jair Bolsonaro com o governador 
Ibaneis Rocha (MDB). Ambos lideram inten-
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O PODER SEM PUDOR

Na campanha presidencial de 1989, Paulo 
Maluf esteve em Natal (RN) e foi entrevistado 
no programa do jornalista Petit das Virgens, 
na TV. Espaçoso, foi chegando e saudando o 
entrevistador como a um velho amigo. Pouco 
mais de um mês depois, Maluf rasgaria a más-

cara. Ele retornou ao mesmo programa da TV 
Tropical e lá estava outro jornalista, Miranda 
Sá, substituto e fisicamente muito diferente 
do primeiro. Maluf o saudou, efusivo: “Olá, 
grande Petit das Virgens, aqui estou de volta. 
Como vai a família?”
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ções de voto no DF. Secretária de Justiça do 
DF, Marcela é amiga da primeira-dama Mi-
chelle Bolsonaro. 

Plano frustrado
A rejeição à federação PSDB-MDB-União 

Brasil matou os planos de Eduardo Riedel, 
pré-candidato tucano ao governo do Mato 
Grosso do Sul, de “sepultar” os principais ad-
versários antes mesmo da eleição.

O jogo muda
Desarrumou expectativas em Alagoas a 

notícia de que JHC, o bem avaliado prefeito 
de Maceió, cogita disputar o governo de Ala-
goas, contra a oligarquia dos Calheiros. JHC 
lidera as pesquisas para governador.

Voto, que é bom...
O governador gaúcho Eduardo Leite (ainda 

no PSDB) é um fenômeno: soma no máximo 
1% nas intenções de voto, mas tem tratamen-
to de líder nas pesquisas. Ele deve assumir a 
candidatura presidencial do PSD.

Saída honrosa
Gilberto Kassab investe em Eduardo Leite 

porque sabe que o governador gaúcho busca 

uma saída honrosa da contingência de dispu-
tar a reeleição: os gaúchos cultivam a tradição 
de não reeleger governadores.

Só tucanos
Dos 19 governadores aptos a tentar a ree-

leição, apenas o paulista João Doria (PSDB) 
confirmou que não será candidato. Todos os 
demais não sabem o que fazer ou esconderão 
o jogo até a data-limite.

Xadrez pré-eleitoral
Vice na Bahia, João Leão (PP) rompeu com 

o governador Rui Costa (PT), que decidiu 
ficar no cargo e não se lançar ao Senado. O 
acordo era Leão assumir o governo por nove 
meses, mas Costa roeu a corda.

Alívio geral
A média de mortes por covid em todo o 

mundo é atualmente a menor desde outubro 
de 2020. Há quase 18 meses o planeta regis-
trava todos os dias pelo menos 6 mil mortes 
associadas à covid.

Pergunta no mercado
Como uma estatal com monopólio não con-

segue baixar os preços?

Pesquisa: 59% dos brasileiros 
rejeitam saidinhas
Enquanto a Justiça exercita o 
deboche de soltar criminosos 
de alta periculosidade, como 
fez esta semana com Suzane 
Von Richthofen (matou os pais), 
Eliza Matsunaga (esquartejou o 
marido) e Anna Jatobá (assassi-
nou a enteada de 5 anos), pes-
quisa nacional do instituto Orbis 
para o site Diário do Poder 
revela a repulsa às “saidinhas 
temporárias”: 59,1% são total-
mente contra qualquer ‘folga da 
cadeia’ para bandidos.

O ex-juiz Sergio Moro re-
bateu nesta terça-feira (15) 
declarações do governador 
João Doria (PSDB) sobre os 
impactos do caso Arthur do 
Val em sua candidatura presi-
dencial e falou em um pacto 
de não agressão entre os can-
didatos da chamada terceira 
via. Ele não detalhou como 
seria esse acordo, mas disse 
que a intenção é unir forças 
contra os “reais adversários” 
na corrida pelo Palácio do 
Planalto, o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) e o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista divulgada na 
noite de segunda (14), Doria, 
pré-candidato do PSDB à Pre-
sidência, afirmou que a reper-
cussão dos áudios sexistas de 
Arthur do Val sobre mulheres 
ucranianas “fragilizou” a can-
didatura de Moro. O deputa-
do, que tinha sua candidatu-
ra ao Governo de São Paulo 
apoiada pelo ex-juiz, desistiu 
da campanha e saiu do Pode-
mos depois do escândalo.

Nesta terça, Moro rebateu 
a afirmação de Doria. “Não 
creio. Esse episódio foi lamen-
tável, eu manifestei de pronto 
meu repúdio àquelas declara-
ções inaceitáveis, o deputado 
se afastou tanto da constru-
ção da candidatura dele como 
também do próprio MBL e 
do Podemos. Não vejo como 
isso possa sinceramente afetar 
nada”, disse. A declaração foi 
dada em entrevista à imprensa 
após dois compromissos em 
Brasília, um com o Conselho 
de Reitores das Universidades 
Brasileiras e outro com repre-
sentantes do Fórum Nacional 
de Filantropia.

Em relação às negociações 
na terceira via, o ex-juiz disse 
que “existe algo que é bastante 
claro que temos pelo menos 
um pacto para saber que os 
reais adversários são os extre-

mos e não as demais candida-
turas de centro”. Questionado, 
Moro não quis dar detalhes 
sobre esse acordo, dizendo, 
inclusive, que ele ainda estaria 
em montagem. “Esse pacto 
está sendo construído, não 
está definido, não tenho como 
te responder”, afirmou.

Posições
Ex-ministro da Justiça 

do governo Jair Bolsonaro, 
Moro também se mostrou 
favorável ao projeto que li-
bera a mineração em terras 
indígenas, desde que haja 
autorização expressa das po-
pulações tradicionais. “Tem 

que respeitar principalmente 
a autonomia do povo indíge-
na afetado. Tem que haver a 
concordância”, afirmou.

Ele defendeu que sejam no-
meadas mais mulheres para 
chefiar ministérios do governo 
federal, mas não se compro-
meteu em indicar um patamar 
mínimo de ministras em sua 
gestão, caso vença as eleições 
deste ano. Além disso, o pré-
-candidato a presidente pelo 
Podemos voltou a afirmar que 
o Judiciário tem dado decisões 
que ajudam no retrocesso da 
agenda de combate à corrup-
ção, que é uma de suas princi-
pais plataformas de campanha.

Em relação às negociações 
para firmar coligação com 
outros partidos, o ex-minis-
tro disse acreditar que as arti-
culações vão começar a evo-
luir em abril, após o fim da 
janela partidária. “Como está 
nesse período de transferên-
cia [de deputados entre as le-
gendas], o foco dos partidos 
tem sido formar as bancadas 
nos estados, mas existem dis-
cussões sendo realizadas em 
termos de alianças”, disse.

Ele afirmou que ainda está 
otimista em relação à possibi-
lidade de se unir com políticos 
que também se lançaram como 
pré-candidatos neste ano. “Há 
uma conversa no sentido de ter 
uma candidatura única entre 
vários partidos. Não sabemos 
se isso vai evoluir, mas há uma 
expectativa de que sim, se possa 
ter a construção de uma candi-
datura única de centro contra 
os extremos políticos”, disse.

Aliados cobram ao PT 
que agilize movimento 
nas ruas para Lula

Aliados do ex-presidente 
Lula dentro e fora do PT 
ampliaram a pressão para 
que o partido avance na 
mobilização popular em 
torno da provável candida-
tura ao Palácio do Planalto. 
O argumento é o de que 
não dá para esperar a cam-
panha oficial para sensibili-
zar os eleitores.

Antes restrita aos basti-
dores, a cobrança começou 
a vir a público nos últimos 
dias. O argumento, em linhas 
gerais, é o de que o projeto 
de um terceiro mandato para 
Lula precisa ganhar as ruas e 
chegar às chamadas massas 
populares como forma de 
fazer frente ao presidente Jair 
Bolsonaro (PL). A preocu-
pação já foi levada à cúpula 
petista por aliados como 
o líder do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto 
(MTST) e pré-candidato do 
Psol ao governo de São Paulo, 
Guilherme Boulos, e por 
porta-vozes da Frente Brasil 
Popular, que agrega dezenas 
de movimentos sociais.

O apelo também foi ex-
ternado pela Articulação de 
Esquerda (corrente interna da 
legenda, minoritária, que reú-

ne a ala mais à esquerda). 
Em resolução deste mês, o 
grupo registrou a necessida-
de de “mobilização militante 
e programa popular” para 
“derrotar o neofascismo e 
o neoliberalismo”. “Tempo 
precioso está sendo perdido 
em negociações de cúpula 
(federação, vice, alianças 
com partidos de direita), 
tempo que deveria estar 
sendo utilizado para fazer 
campanha diretamente 
junto ao povo”, afirmou a 
tendência petista, que é con-
tra a presença do ex-tucano 
Geraldo Alckmin na chapa.

A avaliação nos segmen-
tos que querem agilizar o 
engajamento é a de que, 
respeitando a legislação 
eleitoral, é possível co-
meçar a envolver a classe 
trabalhadora e as camadas 
menos ligadas no debate 
político, nos moldes do 
planejamento que o PT já 
faz para redes sociais. A 
iniciativa neste mês de criar 
os Comitês Populares de 
Luta foi bem recebida pelos 
que requerem maior peso 
nas ações para conferir à 
campanha presidencial ares 
de movimento popular.

Moro tenta emplacar pacto 
de não agressão na 3a via
O ex-ministro e presidenciável quer que os postulantes da chamada 3ª via 
concentrem esforços contra Lula e Bolsonaro, e não uns contra os outros

COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LTDA

Eusébio/CE, 16 de março de 2022. CAMILA DE ALMEIDA GOMES BEZERRA - PRESIDENTE

A Presidente da COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISPLINAR DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
LTDA, 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 28 DE MARÇO 2022, (segunda-feira), em Primeira convocação às 08:00 horas 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar; em segunda convocação às 09:00 horas com a 
presença de metade mais um dos cooperados em condições de votar; e em terceira e última convocação às 10:00 horas 
com no mínimo 50 (cinquenta) cooperados ou 20% (vinte por cento) do total dos cooperados, prevalecendo o menor número, 
na Av. Eusébio de Queiroz, 2033, Amador, Eusébio/Ce, para deliberarem 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, Parecer do Conselho Fiscal e Plano de atividades para o no 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 e cédulas de presença. Para efeito de quórum a cooperativa 
conta com 1.200 (Mil e Duzentos) cooperados em condições de votar. A Assembleia irá acontecer fora da sede da  
cooperativa por não dispor de espaço necessário para acomodar os cooperados. 

CNPJ: 35.778337/0001-09 -NIRE: 23400018283. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA   

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO BAIXO ACARAÚ - SEMENTES DA TERRA
CNPJ n.º 11.016.960/0001-66 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - A Presidente da 
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO BAIXO ACARAÚ – SEMENTES DA TERRA, em cumprimento das 
disposições estatutárias e pelos poderes que lhes são conferidos pelo caput do Art. 18 e alínea “d” do Art. 44  do Estatuto Social, 
CONVOCA os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data somam 45 (quarenta e cinco), para se reunirem 
em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 31 DE MARÇO DE 2022 (quinta-feira), no auditório do Centro de 
Convenções Manoel Severiano Ramos, situado na Rua Coronel Duda, s/n, Chapadinha, na cidade de Bela Cruz, Estado do 
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: 01- prestação de contas dos órgãos de administração pertinentes ao exercício encerrado em 31/12/2021, 
acompanhada de Parecer do Conselho, que compreende: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das 
sobras ou perdas apuradas no exercício.02- destinação das sobras líquidas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência de 
contribuições para a cobertura das despesas da sociedade no exercício 2021; 03- plano de atividades para o exercício 2022;04- 
eleição dos membros do Conselho Fiscal; 05 - fixação do valor do pró-labore dos Diretores e Cédula de Presença e Diárias dos 
Conselheiros; 06 -admissão, demissão e/ou eliminação de cooperados;07- Destituição do Diretor Comercial e recomposição do 
Conselho de Administração;08-Assuntos diversos de interesse social, sem caráter deliberativo. OBSERVAÇÃO: 1- As inscrições 
de candidatos para o Conselho Fiscal, se dará na sede administrativa da cooperativa situada na  Rua Professor Nicacio, 
nº 648, Centro, Bela Cruz – CE, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 12h, até o dia 25/03/2022. 2 - A assembleia 
não se realizará na sede social da cooperativa, por falta de acomodações adequadas ao número de associados.
 Bela Cruz/CE, 16 de Março de 2022. MARIA CHEYLA DE SOUSA PAULO - PRESIDENTE

COOPFAQ Cooperativa dos Produtores Familiares do Ceara LTDA, CNPJ: 
29.645.562/0001-74 - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária. Pelo 
presente edital de convocação, a Presidente da COOPFAQ Cooperativa dos Produtores 
Familiares do Ceara LTDA, CNPJ: 29.645.562/0001-74, situada no Sítio Ipueiras, 11.111, 
Distrito São Francisco, Zona Rural, Quiterianópolis-CE, CEP: 63.650-000, 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; 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. Quiterianopolis, 16 de março de 2022. Antonio Goncalves Lima - 
Presidente da COOPFAQ.
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Economia. A Prefeitura de Fortaleza está disponibilizando a unidade de Atendimento Móvel do Desenvolvimen-
to Econômico que, mensalmente, percorre os bairros da cidade. Até o dia 1º de abril, a unidade da Secretaria 
Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) oferta serviços voltados para moradores do bairro Passaré.CIDADES

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 16 de março de 2022  O ESTADO                     

O Governo do Ceará deu 
início, esta semana, ao curso 
de formação dos futuros po-
liciais civis do Ceará. A aula 
inaugural, ocorrida nessa se-
gunda-feira (14), foi realiza-
da na Academia Estadual de 
Segurança Pública (Aesp), 
em Fortaleza. Ao todo, 534 
aprovados participam da ca-
pacitação, sendo 411 futuros 
inspetores e 123 novos escri-
vães. Segundo o governador 
Camilo Santana (PT), a ini-
ciativa faz parte do trabalho 
de estruturação da seguran-
ça no Estado. A conclusão 
do processo de capacitação 
está prevista para o mês de 
junho.

Com 728 horas/aula - 
sendo 602 na modalidade 
presencial e 126 EAD - a 
capacitação vai contar com 
disciplinas de conhecimen-
tos integrados, jurídicos 
e específicos, abordando 
assuntos como: técnicas 
operacionais; tiro policial; 
defesa policial; condução 
veicular operacional; técni-
cas de entrevista; sistemas de 
informação policial aplica-
dos à prática cartorária; ar-
mas e munições letais e me-
nos letais e equipamentos; 
introdução à investigação 
policial; direitos humanos 

e atuação do profissional de 
segurança pública frente aos 
grupos vulneráveis, dentre 
outras disciplinas. Ademais, 
serão promovidas atividades 
complementares com semi-
nários e palestras.

O curso é voltado para a 
habilitação dos futuros ins-
petores e escrivães que irão 
reforçar a polícia judiciá-
ria do Governo do Ceará. 
Futuros profissionais que 
atuarão em ações investi-
gativas, apuração de infra-
ções penais, prisões e outros 
procedimentos.“O Ceará 
hoje tem o que há de melhor 
em termos de armamento. 
Todo policial tem sua arma. 
Temos a maior frota de ae-
ronaves biturbina do Brasil. 
Estamos apostando na inte-
ligência e tecnologia. Temos 
o sistema de videomonito-
ramento, novos batalhões 
no interior, mais delegacias 
24h, viaturas, motos. Porém 
o mais importante na segu-
rança são vocês. Portanto, 
a minha gratidão. Consi-
derem-se vitoriosos. Daqui 
a três meses vocês estarão 
todos nomeados”, destacou 
Camilo.

O chefe do Executivo es-
tadual afirmou, ainda, que 
a área da segurança pública 

é desafiadora no Brasil in-
teiro. “Desde 2015 a gente 
vem procurando fortalecer 
as nossas equipes contratan-
do novos profissionais e va-
lorizando. Isso é uma forma 
de reconhecer o trabalho. 
Ser policial é uma profissão 
muito desafiadora. Ele colo-
ca a vida dele em risco para 
proteger a nossa população”, 
avaliou.

Ampliação do efetivo
Desde 2015, foram con-

tratados 1.296 profissionais 
para a Polícia Civil - quanti-
tativo que representa atual-
mente 40% do efetivo, sendo 
601 inspetores, 441 escrivães 
e 254 delegados. Números 
que, na avaliação do titular 
da Secretaria de Seguran-
ça Pública e Defesa Social 
(SSPDS/CE), Sandro Caron, 
reforçam os investimentos 
na área. “O Ceará vem inves-
tindo cada vez mais. Apenas 
falando da Polícia Civil, o 
governador Camilo Santa-
na terá nomeado quase 2 
mil policiais (ao final deste 
ano), isso representa quase 
50% do efetivo. Ao longo de 
2022, a Aesp tem a missão de 
formar quase 4 mil profissio-
nais da segurança”, revelou.

Já o delegado-geral da Po-

lícia Civil do Ceará (PCCE), 
Sérgio Pereira, destacou que, 
apesar de todo o investimen-
to que vem sendo feito na 
área, os polícias continuarão 
sendo a “ferramenta mais 
efetiva e importante” da ges-
tão estadual na luta contra 
a criminalidade. “A gente 
faz uso da tecnologia e de 
todos esses equipamentos, 
mas nossa principal arma 
são vocês. Sejam sempre os 
melhores. A nossa profissão 
é uma das mais nobres do 
mundo. É você se arriscar 
para defender a vida de um 
terceiro. Somos protetores”, 
enfatizou.

Um dos futuros inspetores 
é Felipe Lima, 32. De acordo 
com ele, “passa um filme” 
na cabeça de tudo vivido até 
chegar naquele momento. 
“Você deixa de estar com a 
família, no lazer, em prol de 
um objetivo, que é realizar 
o sonho de servir à Polícia 
Civil, ao estado do Ceará. 
Então, o processo é longo, 
não é fácil, é árduo, e em um 
momento como esse, da so-
lenidade, passa um filme de 
tudo que a gente passou na-
quelas noites, madrugadas, 
finais de semana, feriados. 
Tudo que a gente passou va-
leu muito a pena”, celebra.

Foi inaugurada, nessa terça-
-feira (15), a terceira etapa do 
Anel Viário do Cariri. O tre-
cho vai do entroncamento da 
Avenida Padre Cícero/CE-292 
(Crato) ao da Avenida Leão 
Sampaio/CE-060 (Barbalha). 
O investimento foi de R$ 46 
milhões. Esta etapa tem 6,84 
km e integra a chamada Ave-
nida do Contorno de Juazeiro 
do Norte. O objetivo da obra, 
segundo o governador Cami-
lo Santana (PT), é desafogar o 
trânsito de cargas pesadas de 
dentro das cidades que com-
põem o Crajubar, ou seja, os 
municípios de Crato, Juazeiro 
do Norte e Barbalha, além de 
encurtar a distância entre elas.

“Nesta etapa são quase sete 
quilômetros. Já está em obra 
o outro trecho ligando até o 
aeroporto, e vamos fazer do 
aeroporto até a entrada para 
Caririaçu. O papel do Esta-
do é criar essa infraestrutura 
que gere negócios, empregos 
e oportunidades para as pes-
soas. Isso faz parte de uma 
estratégia para gerar oportu-
nidades e trazer pessoas para 

fazer investimentos aqui no 
Cariri”, destacou Camilo.

Ainda de acordo com o 
Executivo estadual, a nova 
etapa do anel viário permite 
que motoristas que trafegam 
no sentido de Fortaleza em 
direção a Caririaçu acessem 
o Anel Viário e saiam na Av. 
Leão Sampaio, podendo se-
guir até a BR-116 e para esta-
dos ao Sul do País, em espe-

cial nos períodos de romaria. 
A nova rota traz economia de 
tempo, bem como o confor-
to de transitar por uma via 
nova, sinalizada e segura.

Outras duas etapas, so-
mando três trechos e 8,56 
km, já haviam sido entregues, 
com dois viadutos, além de 
canteiro central com bueiros, 
ciclovias, passeios acessíveis, 
iluminação e sinalizações ho-

rizontal e vertical. O trecho 1 
contemplou 3,4 km de malha 
viária em pista dupla, indo de 
Caririaçu até a ponte do Rio 
Salgadinho; o trecho 2, com 
2,8 km de extensão, e o tre-
cho 3, com 2,36 km, ligam a 
ponte sobre o Rio Salgadinho 
à rua Beatriz Gondim Santana 
e seguem até a interseção com 
a avenida Padre Cícero (CE-
292), na saída para o Crato.

Nova etapa do Anel Viário do Cariri
é inaugurada em Juazeiro do Norte

Educação e infraestrutura para o Vale do Jaguaribe: 
Governo do Ceará entregou semana passada a nova esco-
la e estrada em Limoeiro do Norte e novo Centro Cearen-
se de Idiomas em Russas. Sempre procurando atender as 
necessidades da população, o governador Camilo Santana 
foi bastante aplaudido, juntamente com assessores, outras 
autoridades e o grande defensor da região, o deputado 
Antônio Granja. A restauração da CE 358, que liga Limo-
eiro do Norte ao distrito de Flores, em Russas, além de 
ser rota importante para as relações produtivas no Vale 
do Jaguaribe, vai facilitar o acesso à educação para os mo-
radores da região. A estrada também faz conexão com a 
BR-116. A rodovia representa ainda bom acesso à Escola 
Estadual de Educação Profissional (EEEP) Lúcia Baltazar 
Costa, localizada às margens da CE-358. O novo espaço 
escolar tem capacidade para atender até 540 estudantes 
das 7 às 17 horas, com três refeições diárias. É uma das 
392 escolas a funcionar em tempo integral, soma que re-
presenta 60% da rede pública estadual.

Vale visto pelo governo

Ensino superior
O fortalecimento da educação não se restringe ao 

ensino médio e chega ao constante investimento no 
ensino superior. Limoeiro do Norte contou também 
com a assinatura da ordem de serviço para a construção 
da Unidade de Pesquisa do Vale do Jaguaribe (UPVale), 
vinculada à Universidade Estadual do Ceará (Uece). 
A UPVale tem como propósito fundamental apoiar as 
atividades de pesquisa e de pós-graduação da Uece no 
município, fortalecendo esses pilares no interior do 
estado. Abrigará 14 laboratórios, que se relacionam às 
diversas áreas do conhecimento, em uma perspectiva 
interdisciplinar e intercampi. O governador Camilo 
Santana (Foto), destacou que o Governo do Ceará tem 
mantido os investimentos em educação, melhorando os 
equipamentos, oferecendo condições aos estudantes e 
valorizando os professores e servidores da educação.

Bolsa startup
O prefeito Sávio Gurgel acaba de sancionar lei crian-

do o Programa Bolsa Startup Russas, fruto de parceria 
com a Universidade Federal do Ceará/UFC. Para auxi-
liar empresas de baixa tecnologia, a medida inovadora, 
vai ajudar a desenvolver e aprimorar um novo produto.

Trabalho
A Prefeitura Municipal de Baturité está anunciando 

para esta quinta-feira, 17 de março, a abertura de pro-
postas de preços com vistas à contratação de empresa 
para realizar importantes serviços no município. Entre 
os melhoramentos a serem introduzidos pela adminis-
tração constam-se os serviços técnicos de assessoria 
destinados ao Departamento de Pessoal.

Jericoacoara
o Aeroporto Regional de Jericoacoara obteve recorde 

de movimentação de passageiros em 2021, por isso está 
bem perto de sua internacionalização. Em meio à movi-
mentação recorde, o equipamento aguarda a tramitação 
de seu processo de internacionalização, que depende de 
uma série de exigências técnicas, mas segue avançando.

Para Tauá
A Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado está 

anunciando para o dia 12 de abril vindouro, a concorrên-
cia pública nacional que tem como objetivo a execução 
dos serviços de conservação e manutenção da malha viária 
e aeroviária do Distrito Operacional de Tauá. Coincidên-
cia ou não, o benefício ao meu município será anunciado 
na data do meu aniversário. Gostei do presente.

Em Russas
O município de Russas também foi contemplado 

com a inauguração do décimo sexto Centro Cearense 
de Idiomas do Ceará. O equipamento irá disponibilizar 
400 vagas para os cursos de inglês e espanhol a estu-
dantes da rede pública estadual.  A meta do Governo é 
universalizar a educação em tempo integral em todo o 
Ceará até o final de 2026.

FOTO TATIANA FORTES

 FOTO  CARLOS GIBAJA

Policiais civis recebem formação Policiais civis recebem formação 
para aprimoramento de investigaçõespara aprimoramento de investigações

No total, 534 futuros profissionais da corporação participam da capacitação. 
Destes, 411 são aprovados para o cargo de inspetor e 123 para a função de escrivão

CAPACITAÇÃO



INTERNACIONAL
TV. A produtora ucraniana da rede de TV norte-americana Fox News Oleksandra Kurshynova foi 
morta durante a cobertura da invasão da Ucrânia pela Rússia. A informação é do Ministério da 
Defesa da Ucrânia, que informou que ela foi vítima de ataques russos em Kiev.
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Rússia parece ter 
aplicado sanção
ao pai de Biden

A Casa Branca minimi-
zou os efeitos das sanções 
anunciadas pela Rússia, 
nesta terça-feira (15), con-
tra o presidente dos EUA, 
Joe Biden, e outros funcio-
nários do alto escalão do 
Executivo americano.

Em uma entrevista cole-
tiva, a porta-voz do gover-
no, Jen Psaki, tratou com 
irreverência o comunicado 
do Kremlin e chegou a 
dizer que os russos podem 
ter punido o pai de Biden 
em vez do presidente ame-
ricano, já que o democrata 
tem “Júnior” em seu nome 
-o pai dele também se 
chamava Joseph Robinette 
Biden. Na lista de sanções 
anunciadas pelo Ministério 
das Relações Exteriores 
russo, no entanto, não há 
“Júnior” no nome que de-
veria ser do líder america-
no. O pai de Biden morreu 

em 2002. “Que ele descan-
se em paz”, brincou Psaki 
ao apontar o aparente erro 
dos russos. A porta-voz da 
Casa Branca também está 
na lista de pessoas alvo 
de sanções do Kremlin, 
assim como o secretário de 
Estado americano, An-
thony Blinken, o secretário 
de Defesa, Lloyd Austin, e 
vários outros nomes im-
portantes na política dos 
EUA. O premiê canadense, 
Justin Trudeau, também 
foi punido.

Na prática, os nomes 
que aparecem na lista do 
Kremlin estão impedidos 
de entrar na Rússia. “Ne-
nhum de nós está plane-
jando viagens turísticas 
para a Rússia e nenhum de 
nós tem contas bancárias 
que não possamos acessar, 
então vamos seguir em 
frente”, disse Psaki.

O presidente da Ucrânia, 
Volodimir Zelenski, afirmou 
nesta terça (15) que seu país 
precisa entender que “a por-
ta da Otan não está aberta” 
para admissão, em referência 
à aliança militar de 30 mem-
bros comandada pelos Esta-
dos Unidos. A frase vem em 
meio às negociações com a 
Rússia para encerrar os com-
bates no país vizinho, inicia-
dos no dia 24 de fevereiro. 
Renunciar à Otan é uma das 
condições centrais de Moscou 
para parar a guerra, e a sina-
lização de Zelenski é a mais 
clara já feita sobre o tema.

Após um impasse que já 
dura quase uma semana acer-
ca das negociações, a Rússia 
aumentou sua pressão militar 
com ataques a Kiev e reforçou 
sua posição em torno de ci-
dades cercadas antes de mais 
uma rodada de negociações. 
Elas estão, nas palavras de um 
assessor do presidente Volo-
dimir Zelenski, Oleski Ares-
tovitch, “numa encruzilhada”. 
“Ou nos acertamos nas con-
versas atuais ou os russos fa-
rão uma segunda tentativa [de 
tomada de Kiev e submissão 
do país], e aí teremos conver-
sas novamente”, afirmou.

A reunião virtual entre os 
grupos que discutem os ter-
mos para o fim do conflito 
continua nesta terça (15), após 
uma “pausa técnica” anuncia-

da pelos ucranianos na se-
gunda. Antes das conversas 
desta semana, houve três ro-
dadas presenciais na Belarus 
e um anticlimático encontro 
de chanceleres na Turquia. 
Ainda com a iniciativa militar 
apesar dos problemas de sua 
invasão, os russos mantêm a 
fleugma. “O trabalho é difícil 
e, na situação, o fato de eles 
continuarem [a discutir] é 
provavelmente positivo. Nós 
não queremos fazer previsões, 
nós esperamos resultados”, 
disse o porta-voz de Vladimir 
Putin, Dmitri Peskov.

Violência
Na madrugada e na ma-

nhã desta terça, a violência 
continuou. Kiev sofreu ata-
ques em áreas residenciais e 
decidiu impor um toque de 
recolher a partir desta noite, 
por 35 horas, em antecipa-
ção ao eventual fracasso das 
conversas e início de uma 
nova ofensiva russa.

As forças de Putin cercam 
a cidade pelo nordeste e pelo 
noroeste, mas não a fecharam 
completamente -são necessá-
rios mais soldados e equipa-
mento para tanto. Segundo o 
Observatório Sírio para Di-
reitos Humanos, que acompa-
nha a guerra civil na ditadura 
árabe apoiada por Moscou, 40 
mil voluntários já se inscre-
veram para lutar na Ucrânia. 

Os ataques ocorreram horas 
antes da chegada dos premiês 
de Polônia, República Tcheca 
e Eslovênia, uma demonstra-
ção inédita até aqui de apoio 
a Zelenski por países do Leste 
Europeu especialmente refra-
tários aos russos.

A demora nas negociações 
é previsível. O Kremlin quer 
a desmilitarização do vizi-
nho, sua renúncia à adesão 
à Otan e à União Europeia e 
o reconhecimento das áre-
as que perdeu para a Rússia 
(Crimeia) e para separatistas 
(Donbass) em 2014.

Zelenski já havia topado 
algo intermediário, algo agora 
reforçado por sua frase sobre 
a Otan durante uma reunião 
virtual com dez chefes de Es-
tado do norte europeu, mas 
exige a retirada imediata de 
forças russas, o que tiraria a 
pressão exercida por Putin.

Alvo
Ao mesmo tempo, disse 

que o russo tem “de ser pa-
rado” pelo Ocidente, antes 
que países da Otan sejam 
seus próximos alvo, e voltou 
a pedir a já negado tentativa 
de implementar uma zona de 
exclusão aérea sobre a Ucrâ-
nia -o que oporia forças oci-
dentais às russas. A guerra já 
havia tomado um curso mais 
perigoso desde domingo (13), 
quando a Rússia atacou uma 

base de treinamento e ligação 
entre forças ucranianas e da 
Otan. Na segunda, o presi-
dente americano, Joe Biden, 
voltou a dizer que não quer 
um confronto com Mos-
cou, pois ele seria “a Terceira 
Guerra Mundial” entre po-
tências nucleares.

Há problemas adicionais 
para Zelenski. No sul do país, 
onde a ofensiva russa atingiu 
mais ganhos, há relatos de que 
Moscou quer promover um 
plebiscito na região de Kher-
son, buscando transformá-la 
em mais uma “república po-
pular”, a exemplo das duas do 
Donbass, no leste do país.

Assim, o roteiro de reco-
nhecimento por Putin esta-
ria dado, incluindo mais um 
item no carrinho de perdas de 
Kiev. Para a Rússia, que aplica 
um cerco brutal ao porto de 
Mariupol, tudo o que separa 
a criação de uma ponte ter-
restre entre a região russa de 
Rostov à Crimeia anexada, o 
desenho parece lógico.

Resta, claro, combinar 
com os moradores, o que não 
será aferido numa votação 
feita sob mira de armas -em 
2014, a anexação da Crimeia 
passou por tal plebiscito e 
foi pacífica, ainda que ilegal 
segundo as Nações Unidas, 
pois a região tinha maioria 
esmagadora de russos e per-
tenceu a Moscou até 1954.

Guerra na Ucrânia: Zelenski 
sinaliza ficar fora da Otan
O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta terça (15) que seu 
país precisa entender que “a porta da Otan não está aberta” para admissão

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

A COOPCAPS - Cooperativa Social do Centro de Atenção Psicossocial, cumprindo deliberação do Conselho de 
Administração, por sua Diretora Presidente, convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta 
data somam 20 (vinte),para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 30 DE MARÇO 
DE 2022 (quarta-feira), na Rua Francisca Clotilde, nº 736, casa A, Bairro Rodolfo Teófilo, Cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceará,  às 13h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de 
votar, ou em segunda convocação às 14h, com a presença de metade mais um dos associados em condições de votar, 
ou, ainda, em terceira e última convocação às 15h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em condições de 
votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de contas, compreendendo: a) Relatório de 
Gestão do ano de 2021; b) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado das Sobras ou Perdas apuradas; 2 – 
Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 3 – Plano de atividades da Cooperativa para o exercício de 2022; 4 – 
Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 5 – Eleição dos componentes do Conselho de Administração; 6 – Outros 
assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.Obs.: A Assembleia Geral não será realizada na sede da Cooperativa 
por não haver acomodações para todos os associados. Fortaleza/CE,16 de março de 2022.    

COOPCAPS - COOPERATIVA SOCIAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
CNPJ n.º 07.496.747/0001- 21 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

JOSENEIDA SENA DE MACEDO - PRESIDENTA

 CNPJ: 40.459.145/0001-70 NIRE: 23400018712EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA - O Presidente da COOPERMAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL  
DE SAÚDE LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social CONVOCA todos os senhores cooperados para a 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 31 DE MARÇO DE 2022, na sede situada na Av. Dom Luis, 
176, Aldeota, Fortaleza/Ce, em Primeira convocação às 08:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados 
em condições de votar; em segunda convocação às 09:00 horas com a presença de metade mais um dos cooperados em 
condições de votar; e em terceira e última convocação às 10:00 horas com no mínimo 50 (cinquenta) cooperados ou 20% 
(vinte por cento) do total dos cooperados, prevalecendo o menor número. Para efeito de quórum a cooperativa conta com 
270 (duzentos e setenta) cooperados em condições de votar. Serão deliberados na 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 e/ou cédula de 
presença; 5- Outros assuntos de caráter não deliberativo. Encerrada a Assembleia Geral Ordinária, em ato contínuo, serão 
deliberados os assuntos da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Reforma 
estatutária de acordo com o Plano de Melhoria da OCB/CE. Fortaleza-Ce,16 de março de 2022.

COOPERMAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE LTDA 

LUIS CARLOS DE ARAÚJO E MELO - PRESIDENTE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE FORTALEZA
11ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Processo nº 0204272-42.2022.8.06.0001
Usucapião Usucapião Ordinária Construtora Etevaldo

Nogueira Ltda Espólio de Vicente de Paula Feitosa e outro

FAZ SABER EDITAL DE
CITAÇÃO Construtora Etevaldo Nogueira
Ltda

ESPÓLIO DE VICENTE DE PAULA FEITOSA

EDITAL

Ao Oeste (frente)

Ao Norte (lado direito)

Ao Leste (fundo)

Ao Sul (lado esquerdo)

CUMPRA-SE.
Danielle EstevamAlbuquerque - Juíza de Direito

Classe: - Assunto: - Requerente:
- Requerido: - Terceiro: TERCEIROS

EVENTUAIS INTERESSADOS - Valor da Causa: R$ 160.000,00
A Dra. Danielle Estevam Albuquerque, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível (SEJUD 1º

Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, aos que o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.453.127/0001-30, com sede naAv. Dom
Luiz, nº 807, 4º Andar, Aldeota, Fortaleza - CE, por seu representante legal, foi proposta uma Ação de
Usucapião Ordinária, em face do , CPF 00385786387,
com endereço à Rua Juazeiro do Norte, 181, Apto. 201, Meireles, CEP 60165-110, Fortaleza - CE. Por
isso foi expedido o presente , com o objetivo de que lhes seja declarado o domínio do seguinte
imóvel, para posterior transcrição em seus nomes no registro de imóvel competente: "Memorial
descritivo de um terreno com formato retangular, urbano, situado na Comarca de Fortaleza Ceará,
lado ímpar do logradouro, localizado na Avenida Desembargador Moreira Nº 155 (cento e cinquenta e
cinco), Bairro Meireles, domínio útil do terreno foreiro a Isaías Frota Cavalcante, com os seguintes
limites e confrontações: Coordenadas UTM DATUMSIRGAS 2000, , partindo do
Ponto P-0 ao Ponto P-1, em linha reta no sentido Sul/Norte, com um ângulo interno de 90º00'00",
Coordenadas E(X) 556.003,802mN(Y) 9.587.901,457m, medindo 11,00m (onze metros), limitando-se
com a Avenida Desembargador Moreira, , partindo do Ponto P-1 ao Ponto P-2,
em linha reta no sentido Oeste/Leste, com um ângulo interno de 90º00'00", Coordenadas
E(X)556.007,152m N(Y) 9.587.911,935m, medindo 37,30m (trinta e sete metros e trinta centímetros),
tendo com confinante o imóvel nº 135 (cento e trinta e cinco), com frente para a Avenida
Desembargador Moreira, propriedade da Construtora Etevaldo Nogueira Ltda., ,
partindo do Ponto P-2 ao Ponto P-3, em linha reta no sentido Norte/Sul, comum ângulo interno de
90º00'00", Coordenadas E(X) 556.042,680m N(Y) 9.587.900,577m, medindo 11,00m (onze metros),
tendo com confinante o imóvel nº 967 (novecentos e sessenta e sete), com frente para a Rua Silva
Jathay, propriedade da Construtora Etevaldo Nogueira Ltda, , fechando a
poligonal partindo do Ponto P-3 ao Ponto P-0, em linha reta no sentido Leste/Oeste, com um ângulo
interno de 90º00'00", Coordenadas E(X)556.039,331m N(Y) 9.587.890,099m, medindo 37,30m (trinta
e sete metros e trinta centímetros), tendo com confinante o imóvel nº 175 (cento e setenta e cinco), com
frente para a Avenida Desembargador Moreira, propriedade de Ilval Barbosa Braga, matrícula 39.494
do Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Zona. Perfazendo uma área total de 410,30m² (quatrocentos e
dez metros quadrados e vinte e trinta centímetros quadrados), medindo 191,23m² (cento e noventa e
um metros quadrados e vinte e três centímetros quadrados), de área construída e medindo 96,60m
(noventa e seis metros e sessenta centímetros) de perímetro. "Aos eventuais interessados e seus
cônjuges, os que casados forem, para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar do decurso
do prazo da circulação deste edital, que é de 30 (trinta) dias, contestarem a presente ação, sob pena de
não o fazendo, serem presumidos aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte
autora (art.344, do CPC). E em observância aos artigos 246, § 3º e 259, I, do CPC, foi expedido o
presente, que vai devidamente assinado. Fortaleza/CE., em 10 de fevereiro de 2022.

PETRÓLEO E LUBRIFICANTES DO 
NORDESTE S/A. – PETROLUSA

CNPJ (M.F.) – 07.275.159/0001-68
CONVOCAÇÃO AOS ACIONISTAS PARA A.G.O

Ficam os Srs. Acionistas desta Companhia de Capital Aberto registrada no CNPJ 07.275.159/0001-
68, NIRE 23300009312 convocados para participarem, às 8:00 (oito) horas, do dia 29 de Abril de 
2022, em sua sede social  localizada à Rua Amâncio Filomeno, 199 – Cais do Porto, CEP 60.180-
320 nesta capital, de Assembleia Geral Ordinária, para decidir sobre o seguinte: a) Examinar, discutir 
e votar as Demonstrações Financeiras do balanço encerrado em 31/12/2021 inclusive Relatório 
do Conselho de Administração e Parecer dos Auditores independentes e b) Outros assuntos de 
interesse da sociedade, aproveitando para informar que estão à disposição dos acionistas, na sede 
da companhia à Rua Amâncio Filomeno, 199 - Cais do Porto, CEP 60.180-320 nesta capital, os 
documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, ou seja: a) Relatório da Administração; b) 
cópia das Demonstrações Financeiras e c) Parecer dos Auditores Independentes. 

Fortaleza (CE), 10 de março de 2022. 
MARCELO SANFORD DE BARROS FILHO - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da FETICOMCE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca 
os trabalhadores da Roca Sanitários Brasil Ltda., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordi-
nária, no dia 24/03/2022  na Rodovia CE-422, Km 3-Parte, Catuana, Caucaia-Ceará às 07h., com 
a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos interessados, para deliberar sobre o seguinte assunto: 
01) Discussão e aprovação da proposta do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2023. Fortaleza, 16 
de março de 2022. Antônio Rodrigues Fernandes - PRESIDENTE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 04.02/2022-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 04.02/2022-PE, do tipo menor preço por Item, cujo objeto é Aquisição de veículos para unidades 
básicas de saúde de Araripe-CE. será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo 
o Cadastramento das Propostas a partir do dia 17/03/2022 até 29/03/2022 às 08:00h (horário de 
Brasília) no site bll.org.br. Abertura das propostas 29/03/2022 às 08h10min (horário de Brasília),  e 
a fase de disputa de lance no dia 29/03/2022 às 09:00h (horário de Brasília), maiores informações 
na sala da Comissão de Licitação, situada à Av. José Loiola Alencar, 440, Araripe/CE, das 08:00h 
ás 12:00h ou pelo telefone (88) 3530-1245 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), 15 de março 
de 2022, José Feitoza de França- Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022-PERP. A Comissão de Licitação do município de 
Araripe torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2022-PERP, do tipo menor preço por Lote, cujo objeto é 
seleção da melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições 
de materiais de limpeza e higienização destinados a atender as necessidades das diversas 
secretarias do Município de Araripe-CE.Será realizado licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, sendo o Cadastramento das Propostas a partir do dia 18/03/2022 até 30/03/2022 
às 08:00h (horário de Brasília) no site bll.org.br. Abertura das propostas 30/03/2022  às 
08h10min (horário de Brasília),  e a fase de disputa de lance no dia 30/03/2022  às 09:00h 
(horário de Brasília), maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Av. José Loiola Alencar, 440 - Araripe - Ceará, das 08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88) 
3530-1245 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), 15 de março de 2022, José 
Feitoza de França- Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e 
Redes de TV por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações - SINSTAL, inscrito no 
CNPJ: 02.742.202/0001-34, de acordo com o artigo 2º, II, VI, artigo 19º, I, VIII, dos Estatutos Sociais 
vigentes, c/c artigo 611 e seguintes da CLT,  as empresas prestadoras de serviços de Centrais de 
Chamadas, Call-Center, Teleatendimento, Telesserviços, contact center, telemarketing, CRM, Trade e 
Live Marketing e BPO do Estado do Ceará para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada 
no dia 18 de março de 2022 às 14:30h em primeira convocação, e, em segunda convocação, às 
14:45h com qualquer número dos presentes, através de videoconferência no link: https://us02web.
zoom.us/j/87378358830?pwd=ejQ2dDJXcHpYbHp5eERUOTgyVmxiQT09, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: I - Leitura e aprovação da Ata da Assembleia; II - Debates e deliberações 
sobre a pauta de Negociações Coletivas 2022 dos setores profissionais que prestam serviços aos 
nossos representados no Estado do CE; III - Eleição da Comissão de Negociações Coletivas para  
o ano de 2022; IV - Fixação da Contribuição Assistencial patronal, e/ou outras taxas de serviços  
para a categoria; V - Negociação com o SINTRATEL para a renovação da CCT - data base janeiro, 
vigência 2022. 

Fortaleza, 15 de março de 2022.  
Vivien Mello Suruagy - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- ASSÉMBLEIA GERAL ORDINARIA. COOPAFESP - 
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA  SOLIDÁRIA DO 
ESTADO DO CEARA. CNPJ: 18.813.064/0001-77.  A Presidente da COOPAFESP- 
Cooperativa da Agricultura Familiar e  Economia Solidaria do Estado do Ceará, no uso 
das suas atribuições que lhe confere  o Estatuto Social, convoca o senhores cooperados 
em condições de votar, para a  Assembleia geral ORDINARIA a realizar-se no dia 30 
(trinta) de março de 2022 (dois  mil e vinte e dois), em primeira convocação as 08:00 
horas com dois terço dos  cooperados presentes, em segunda convocação as 09:00 
horas com metade mais  um, e em terceira e última convocação às 10:00 com no 
mínimo dez cooperados  presentes na sede da Cooperativa situada à Rodovia CE040, 
km 38, sn, Cajueiro do  Ministro, CEP.: 61700-000, Aquiraz-CE, para deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM  DO DIA: 1) Prestação de contasdo órgão de administração, 
acompanhado do  parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Balanço patrimonial 
2021; b)  destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da 
insuficiência  das constribuições para a cobertura das despesas da cooperativa. 3) Plano 
de atividade  da cooperativa para o exercicio de 2022; 4) Eleição para membros do 
Conselho Fiscal;  5) Fixação dos honorários e cedula de presença; 6) outros assuntos. 
Para efeito do  quórum de instalação, o número de cooperados com direito a voto, nesta 
data é de 100  cooperados associados. Aquiraz/CE, 14 de março de 2022. Carmem 
Maria  Marcos do Vale – Diretora Presidente COOPAFESP. 



“A gente espera que a Petrobras acompanhe a queda de preço”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE MARANGUAPE LTDA.  
CNPJ: 07.634.785/0001-01. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. EDITAL DE 
PRIMEIRA, SEGUNDA OU TERCEIRA CONVOCAÇÃO. De acordo com a legislação em vigor, ficam 
convocados todos os associados da  Cooperativa Agrícola Mista de Maranguape Ltda., para se reunirem 
em  Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação às 07h30min do dia 30 de  março de 2022, com 
a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados, na sua  sede social, situada na Rua José 
Fernandes Vieira, s/n° - Centro – em Maranguape  – Ceará. Não havendo número legal, realizar-se-á em 
segunda convocação às  08h30min do mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) dos  
associados, e, caso não haja número suficiente, realizar-se-á em terceira  convocação às 09h30min do 
mesmo dia e local, com presença mínima de 10 (dez) associados. Em qualquer uma das convocações em 
que se verifique o número  exigido, a Assembleia Geral Ordinária deliberará sobre: 1) - Aprovação do  
Relatório do Conselho de Administração; 2)- Aprovação do Parecer do Conselho  Fiscal; 3)- Aprovação do 
Balanço Geral das contas do Exercício de 2021; 4)- Destinação das Sobras do Exercício de 2021; 5)- 
Autorização para o Conselho de  Administração contratar empréstimos junto aos bancos oficiais e 
privados, vender, alugar, onerar, hipotecar, avalizar ou afiançar em benefício da Cooperativa,  comprar 
bens e fazer convênios com quaisquer entidades federais, estaduais,  municipais ou autárquicas; 6)- 
Eleição dos membros do Conselho Fiscal – 2022/2023, e, para validade das deliberações acima, será 
necessária a maioria  simples de votos dos associados presentes a qualquer uma das convocações. Para  
efeito de quorum conta a sociedade com 272 (duzentos e setenta e dois) associados.   
Maranguape-Ceará, 16 de março de 2022. Ass. WILSON RODRIGUES FILHO – Presidente.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  – AVISO DE 

LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.03.11.01PE. OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE EPIS PARA USO NO PROGRAMA  DE COMBATE AO COVID-19, QUE 

SERÃO REALIZADOS PELOS  TRABALHADORES DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO 

TRABALHO,  DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE  

BARROQUINHA-CE. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. DA FORMA DE  DISPUTA: 

ABERTO E FECHADO. A COMISSÃO DE PREGÃO COMUNICA  AOS INTERESSADOS QUE 

A ENTREGA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  SERÁ ATÉ O DIA 29.03.2022 ÀS 08:00 

HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA).  Os horários referem-se ao horário local. Referido 

EDITAL poderá ser adquirido  no endereço eletrônico: www.bll.org.br, e pelo portal do 

TCE-CE: http://www.tce. ce.gov.br/licitacoes, a partir da data desta publicação ou na 

sala da C.P.L., situada  à Rua Lívio Rocha Veras, 549, Centro,  

Barroquinha-CE. 15 de Março de 2022.  Francisco Clovis Lins Lima– Pregoeiro.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE REDES DO ESTADO DO CEARÁ
ELEIÇÕES SINDICAIS - AVISO RESUMIDO

 Será realizada no dia 30 de maio de 2022, de 14:00 às 18:00 horas, na sede desta Entidade, 1° 
andar do Edifício Casa da Indústria, na Av. Barão de Studart, 1980, Aldeota, nesta Capital, eleições 
para composição da sua Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, deven-
do o registro de chapas ser apresentado à Secretaria do Sindicato, no horário de 14:00 às 18:00 
horas, de 2ª a 6ª feira, no período de quinze (15) dias, a contar da data de publicação deste aviso.  
Nos termos do Capítulo IV, art. 12, parágrafo XVI, § 5º, do Estatuto Social da entidade, se apenas 
uma chapa tiver sido registrada, o processo eleitoral fluirá até o encerramento do prazo para a apre-
sentação de impugnação de candidaturas ou de chapa. A partir daí, apenas haverá a esperada data 
para a realização de Assembleia Geral para a eleição por Aclamação da chapa única registrada. 
O Edital de Convocação da Eleição encontra-se afixado na sede desta Entidade. Fortaleza, 15 de 
março de 2022. Aluisio da Silva Ramalho – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) E EXTRAÓRDINARIA 
(AGE) DA COOPER ATIVA - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS OPERACIONAIS E 
ESPECIALIZADOS DE ASSEIO ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO - CNPJ: 29.882.846/0001-
84 -  Nire 23400017384 -  A Presidente da COOPER  ATIVA – COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVI-
ÇOS OPERACIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSEIO, ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO, CNPJ Nº 
29.882.846/0001-84, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 1.078 (mil e 
sententa e oito) cooperados ativos, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
que se realizará no endereço: Rua Haeldir Baltazar de Queiroz, 241, Bairro Cidade Nova, cidade de 
Choró-CE, no dia 28 de março de 2022, em primeira convocação às 08:00 horas, com a presença de 
2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 09:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença 
de metade mais um do número total de cooperados e persistindo a falta do quórum legal, em terceira 
e última convocação, às 10:00 horas, com a presença mínima de 50 (cinquenta) cooperados ou, no 
mínimo 20% do total de sócios, prevalecendo o menor número, a fim de deliberarem sobre a seguin-
te ORDEM DO DIA: Em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: 1 – Eleição para membros do Conselho de 
Administração; 2-  Eleição para membros do Conselho Fiscal; 3 – Prestação de contas da diretoria, 
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, contando: a)Relatório de Gestão do ano de 2021; b) 
Balanço Patrimonial de 2021; c) Demonstrativo das Sobras apuradas ou rateio das perdas; 4 – Fi-
xação de Pró-labore e segregação; 5 – Plano de atividades da cooperativa para o exercício de 2022; 
Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: nos moldes 
do Art. 33. Reforma do Estatuto: 1 -  Alteração: Art. 1, alínea a, Mudança da sede da cooperativa. 
ERIKA ARAÚJO DE LIMA, PRESIDENTE. MARACANAÚ-CE, 16 DE MARÇO DE 2022.

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30580 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO TABOSA LUZ e DEIZIANE KEYLLA DO NASCIMENTO PINHO;
Edital n° 30578 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENATO DE QUEIRÓS DIÓGENES JÚNIOR e GRAZIELE DAMASCENO PINHEIRO;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

 

FECOMÉRCIO/CE – PROCESSO ELEITORAL - EDITAL DE 
RETOMADA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE 
IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS, NOS TERMOS DO 
EDITAL PUBLICADO EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022.

A Federação do Comércio do Estado do Ceará – FECOMÉRCIO/CE, a fim de dar ampla 
publicidade, informa que, conforme decisão judicial de 14 de março de 2022 proferida 
nos autos da ação nº 0000157-57.2022.5.07.0009, em trâmite na 9ª Vara do Trabalho 
de Fortaleza, o processo eleitoral da Fecomércio-CE retornará a sua marcha normal, 
retomando a contagem do prazo de impugnação de candidatura ou chapa, em 
17/03/2022 (quinta-feira) e findando em 21/03/2022 (segunda-feira), considerando os 
3 (três) úteis remanescentes a partir da decisão que suspendeu o regular andamento 
do pleito autoral, o que ocorreu em 25/02/2022, quando já havia transcorrido 2 (dois) 
dias úteis do prazo, de um total de 5 (cinco) dias úteis. A secretaria da Divisão Sindical 
da Fecomércio-CE, funcionará de 08h às 12h e de 13h às 17h, nos dias úteis, para 
recebimento das eventuais impugnações. 

Fortaleza, 16 de março de 2022.

LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA -- Presidente

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - A Prefeitura 
Municipal de Santana do Acaraú, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado da fase de julgamento dos documentos de HABILITA-
ÇÃO referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 0902.01/2022, cujo o OBJETO é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA DE COLETA MANUAL E TRANSPOR-
TE E DESTINAÇÃO FINAL COM INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO. EM-
PRESA(S) HABILITADA(S): AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA, BRASLIMP 
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ANTONIA C S VASCONCELOS e URBANA LIMPE-
ZA E MANUTENÇÃO VIARIA EIRELI por atender todas as exigências do edital.  EMPRESA (S) 
INABILITADA (S): TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI por não 
preencher os requisitos do edital, conforme motivos constantes em ata. A ata de julgamento da ha-
bilitação do certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão 
Permanente de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Av. São 
João,75, Centro – Santana do Acaraú/CE, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea “a” da Lei n.º 8.666/93  e 
atualizações, ficando desde já agendada a sessão para a abertura dos envelopes “Proposta de 
Preços”, caso não haja recursos, para o dia 24 de março de 2022, às 15:00 horas. Santana do 
Acaraú – CE, 16 de março de 2022.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ EXTRATO 
DO AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial na forma do Sistema de Registro de Preços Nº 
1603.01/2022.   O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú-Ce - torna públi-
co, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 30 de Março de 2022, às 08:30hs, na 
Sede da Prefeitura, localizada à Av. São João, 75 - Bairro Centro, Santana do Acaraú - CE, estará 
realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial na forma do Sistema de Registro de Preços,  
tombado sob o nº  1603.01/2022, com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA 
PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FURURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, DE PEÇAS NO-
VAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME TERMO DE RE-
FERENCIA, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Av. São 
João, 75 - Bairro Centro, Santana do Acaraú – CE. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM, Por intermédio do Pregoeiro 
torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 29 de março 2022 às 09 horas 
estará realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 00.001/2022-PE, Tipo menor 
preço por lote, para SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, 
DESENGRAXANTE, ADITIVO P/ RADIADOR E ÁGUA DESMINERALIZADA PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. Disponibilização 
do edital e informações no endereço eletrônico www.bllcompras.com e https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/. Umirim/CE, 15 de março de 2022. JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM, Por intermédio do Pregoeiro 
torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 30 de março 2022 às 09 horas 
estará realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 00.002/2022-PE, Tipo 
menor preço por lote, para SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCÃO E 
LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
UMIRIM/CE. Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico www.bllcompras.
com e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Umirim/CE, 15 de março de 2022. JOSÉ CARLOS 
VIEIRA DE MELO – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO A 
Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará li-
citação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022031001PE, tipo menor preço por item, cujo 
objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA 
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O recebimento das propostas será até às 08 
horas do dia 30 de março de 2022, início da disputa de preços às 09 horas do dia 30 de março de 
2022, no site bllcompras.com. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
no site acima mencionado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, localizado 
na Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro - Jaguaribara – CE no horário de 07:30h às 17:00h. Ja-
guaribara - CE, 15 de março de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO JAGUARIBE - RETIFICAÇÃO DO EDI-
TAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25.02.01/2022 1. DA LICITAÇÃO 1.1. A Prefeitura Munici-
pal de Jaguaribe-Ce mediante sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 374/2021, de 03 de 
Maio de 2021, resolve RETIFICAR o edital do certame licitatório na PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 25.02.01/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, 
JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, nos termos abaixo 
especificados: 2. DA RETIFICAÇÃO2.1. A presente retificação tem por objeto a seguinte alte-
ração: DA ALTERAÇÃO DO EDITAL: ONDE SE LÊ: 6.1.1 Os materiais deverão ser entregues 
adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contados da data de entrega do Empenho, ou ordem de fornecimento ao forne-
cedor, através de Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer acréscimo adicional. LEIA-SE: 6.1.1 Os ma-
teriais deverão ser entregues adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante 
o transporte no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias uteis para todos os lotes, contados da data 
de entrega do Empenho, ou ordem de fornecimento ao fornecedor, através de Nota Fiscal/Fatura, 
sem qualquer acréscimo adicional. 3. DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL 3.1. Mantêm-se 
INALTERADAS as demais cláusulas do Edital.3.2. Considerando tais alterações, mantêm-se o 
prazo para a disputa, tendo em vista a não alteração no termo referencial. Jaguaribe-Ce, 15 de 
Março de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO ICAPUI - COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 015/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.11.01   AVISO DE 
LICITAÇÃO   O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 2022.03.11.01, do tipo Menor Preço por Item para a aquisição de gêne-
ros alimentícios para suprir as necessidades das diversas secretarias e autarquias do município de 
Icapuí-CE. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 17/03/2022 até às 08h59min 
do dia 28/03/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 28/03/2022. (Horário 
de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no endereço eletrônico www.icapui.ce.gov.
br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, de segunda a 
sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Informações poderão ser obtidas, através 
do telefone (88) 3432.1400 ou email: pregaoeletronicopmi@gmail.com. Icapuí-CE, 15 de março de 
2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30631 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARIO VICTOR PEDROSA MOREIRA e EMILCY REBOUÇAS GONÇALVES;
Edital n° 30632 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO PAULO BARROS ALEXANDRINO e CYBELLE SOUSA ALBUQUERQUE;
Edital n° 30633 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JACKSON PAULINO FAÇANHA e GLEICIANE DE ARAUJO FERREIRA;
Edital n° 30635 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMUEL GOMES DE LUCENA e ELANE BASTOS MAGALHÃES;
Edital n° 30636 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS MARINHO SILVA e SABRINA MARTINS RIBEIRO;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Se o mega-aumento da Petrobras, na semana passada, 
trouxe à tona uma cena que há anos não se via, antes do Pla-
no Real - da corrida simultânea aos postos e longas filas antes 
do novo preço -, um novo fator deve pressionar mais altas 
para, dessa vez, o óleo diesel – por enquanto. A guerra entre 
Rússia e Ucrânia mudou a dinâmica internacional de com-
bustíveis, e a escassez de oferta pôs no escanteio os pequenos 
importadores no Brasil, e até mesmo as grandes empresas 
sentem a redução de oferta de produtos, especialmente óleo 
diesel. Isso reflete o apetite da Europa em fazer estoques para 
evitar apagão no caso de um corte de gás mais intenso da 
Rússia, já que o diesel pode ser um substituto para o gás. A 
maior parte desses estoques é comprada dos EUA. No bom 
economês, se há menor oferta, o preço dispara.

Para trazer diesel para o Brasil, o importador tem de 
pagar caro, e já aconteceu de, nem assim, encontrar o 
produto, segundo a Greenenergy, maior distribuidora de 
combustíveis do Reino Unido, que tem escritório no Brasil. 
Segundo ela, a Europa está pegando diesel do mundo todo. 
Mais de 50% do diesel consumido na Europa tem origem 
russa, e há um problema seriíssimo de abastecimento de 
diesel. Mesmo com os recentes incentivos anunciados pelo 
Governo para o diesel, como isenção de impostos federais 
e mudanças no ICMS, o preço deve permanecer alto para 
os caminhoneiros, que travaram o País por motivos e valo-
res muito menores em 2018. Resta saber se transportadoras 
e empresas de ônibus, por exemplo, resistirão a novos au-
mentos sem fazer absolutamente nada como agora.

Diesel: importação restrita no gatilho

Antecipado. O governo decidiu antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas da Previdên-
cia. A medida já foi adotada em 2020 e 2021. Segundo o modelo, a primeira parcela do 13º será paga em abril, e 
a segunda, em maio. Tradicionalmente, o 13º das aposentadorias e pensões do INSS é pago no segundo semestre.

Escassez
Até mesmo os grandes 

importadores do País estão 
com dificuldade de impor-
tar diesel pela baixa oferta, 
o que pode comprometer o 
abastecimento interno, sem 
falar no fator reajuste (de 
novo). Mesmo com preço 
alto, o número de ofertas a 
cada anúncio de compra do 
combustível foi fortemente 
reduzido. Normalmente, 
quando era feito o pedido 
de compra de diesel 
aparecia oferta de mais 
de 20 navios, agora são 
no máximo dois ou três, 
segundo informações de 
um grande importador.

Defasagem
A defasagem entre os 

preços do diesel vendido 
pela Petrobras nas suas refi-
narias brasileiras quanto ao 
mercado internacional saiu 
de 24% (10 de março) para 
4% no dia 11 com o último 
aumento. Com a oferta 
de diesel pior no mercado 
externo, a defasagem subiu 
para 7% na segunda (14). 
Para a Abicom, apesar 
de o preço do petróleo 
estar cedendo no mercado 
internacional, o diesel 
não tem registrado recuo. 
A entidade vê a janela de 
importação completamente 
fechada no momento.

Reclamações
Em 2021, as concessio-

nárias de água e de energia 
lideram as reclamações no 
Procon Fortaleza, seguidas 
por bancos e operadoras 
de cartão de crédito. Pela 
primeira vez, empresas aé-
reas e agências de viagens 
estão na lista das mais re-
clamadas, indicando que a 
pandemia do covid-19 trou-
xe impactos nos serviços 
prestados pelo setor aéreo. 
Se comparados os anos de 
2020 (11.203 atendimentos) 
e 2021 (15.366), houve um 
salto de 37,15% na quanti-
dade de reclamações.

Reclamações II
Cobranças indevidas, 

produtos com defeito e 
juros abusivos são os pro-
blemas mais registrados em 
2021. Das 15.366 reclama-
ções abertas, 2.631 foram 
consideradas reclamações 
fundamentadas, ou seja, 
quando o fornecedor está 
ciente do problema registrado 
no órgão de defesa do con-
sumidor, tendo respondido ao 
processo administrativo ins-
taurado. Destas, 1.102 (42%) 
foram resolvidas, enquanto 
que outras 1.529 (58%) não 
foram atendidas às deman-
das dos consumidores.

Indústria cearense: tombo de 3,8% em janeiro
A produção industrial cearense apontou queda 
de 3,8% na passagem de dezembro de 2021 para 
janeiro de 2022, na série com ajuste sazonal, 
segundo o IBGE. A média móvel trimestral, no 
trimestre encerrado em janeiro de 2022, também 
apontou recuo (-3,8%). Frente a janeiro de 2021, 
a indústria no Estado teve queda de 24,3% em 
janeiro de 2022, e, no acumulado dos últimos doze 
meses, obteve avanço de 0,5% em janeiro de 2022, 
registrando menor dinamismo frente aos índices 
de dezembro de 2021, de 3,7% para 0,5%.

INSS: Governo decide antecipar 13º a aposentados
O Governo quer 
antecipar o paga-
mento do 13º de 
aposentados do 
INSS para abril e 
maio. A iniciativa 
faz parte de um 
pacote de medidas 
que deve ser anun-
ciado amanhã (17). 

A liberação do 13º dos aposentados deve injetar R$ 56 
bilhões na economia, segundo cálculos internos do Go-
verno. Cada parcela representa cerca de R$ 28 bilhões.

Coopercon suspende importação de aço por instabilidade da guerra
A guerra travada pela Rússia 

contra a Ucrânia tem afetado di-
retamente a economia e a aqui-
sição de insumos em grande 
parte do mundo. Sabendo das 
dificuldades existentes, além 
da insegurança e instabilida-
de ocasionadas pelo conflito, 

a Coopercon Ceará anunciou 
a suspensão da importação de 
aço, que chegaria ao Ceará vin-
do da Turquia. De acordo com 
o presidente Sergio Macedo, o 
maior reflexo é o aumento já 
observado nos preços da com-
modity. “Iremos dar uma pausa 

na importação por conta do au-
mento do minério de ferro. As 
empresas cooperadas já estavam 
depositando os recursos no ban-
co”, ressalta o executivo. Ainda 
segundo ele, pela proximidade 
do país [Turquia] em relação à 
Ucrânia e Rússia, há uma preo-

cupação com a segurança e o 
transporte marítimo. “Isso aca-
ba impactando no preço final. O 
fabricante que iria nos atender 
é turco e normatiza o produto 
conforme o Inmetro. O aço che-
garia ao Brasil seguindo todas as 
normas nacionais”, destacou. 

O preço do querosene de 
aviação (QAV) pode aumen-
tar cerca de 11% nos próximos 
meses. O aumento deve ocorrer 
por causa da variação da taxa de 
câmbio e do preço do barril do 
petróleo. Os dados são da Con-
federação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Segundo a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP), 
de janeiro a março deste ano o 
preço do litro do QAV aumen-
tou 15%, passando de R$ 3,44 
no início de janeiro para R$ 
3,98 no começo de março. Com 
essa escalada, aliada ao preço 
do petróleo em todo mundo 

em razão da guerra da Rússia 
contra a Ucrânia, as compa-
nhias aéreas preparam aumen-
to no valor das passagens aéreas 
ainda neste mês de março. A 
situação ocorre exatamente no 
momento em que a retomada 
da economia parecia mostrar 
sinais de força, impulsionada 
também pelo recuperação do 
turismo doméstico iniciado no 
último trimestre do ano passa-
do. As viagens foram um dos 
setores mais impactados pela 
pandemia de covid-19, por 
causa das restrições sanitárias 
que impediram ou limitaram 
os deslocamentos. Jerome Ca-
dier, presidente da Latam Bra-

sil, disse que toda a indústria 
responde a esse tipo de crise 
com duas medidas: a primeira é 
um aumento das tarifas e, a se-
gunda, uma redução da oferta”. 
Ainda segundo Cadier, o au-
mento das tarifas já vem desde 
o mês de janeiro, porque o ano 
começou com o petróleo mais 
alto, o que se acentuou nas duas 
últimas semanas por causa da 
guerra. A Gol e a Azul devem 
seguir o mesmo caminho. 

A Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear) dis-
se que a cotação  dos valores 
do barril de petróleo perto de 
US$ 140 é a maior no país des-
de 2008 e que historicamente o 

combustível responde por mais 
de um terço dos custos do setor. 
Diante desse cenário, a Abear 
informa que “o consequente 
encarecimento do QAV nos 
curto e médio prazos poderá 
frear a retomada da operação 
aérea e inviabilizar rotas com 
custos mais altos”. Além dis-
so, as empresas aéreas adia-
ram o processo de expansão 
de suas atuações para outros 
destinos para o terceiro tri-
mestre do ano, em função do 
alto preço do querosene da 
aviação.  A Abear lembra que 
o setor acumula prejuízo de 
R$ 37,4 bi, de 2016 até o ter-
ceiro trimestre de 2021.

Preço do querosene de 
aviação pode aumentar 11%
Seguindo a tendência, as passagens aéreas também devem ficar mais caras. 
Segundo Associação do setor, o segmento acumula prejuízo de R$ 37,4 bilhões

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - Extrato de Julgamento de Recurso e Abertura das Propostas. 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos inte-
ressados que a Tomada de Preços Nº 2021.11.22.001-TP-GAB, do tipo Menor Preço, cujo objeto: 
Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de planejamento, desenvol-
vimento e execução de soluções de comunicação digital (Marketing Digital) junto ao município, 
que os recursos interpostos pelas empresas Artners Comunicação Integrada Ltda, DKM Soluções 
Empresariais – EPP e 2 Mil e 12 Comunicação Ltda, foram julgados IMPROCEDENTES, e o recur-
so interposto pela empresa Wesley Castro Sabino ME, foi julgado PROCEDENTE pela comissão e 
a nível hierárquico pela Chefe de Gabinete e do Vice-Prefeito, conforme informações contidas no 
processo, pelo exposto, fica designado o próximo dia 17/03/2022, às 14h, a realização da sessão 
pública de abertura das propostas de preços. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.02.15.004-PE-SMS do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de exames laboratoriais para atender às necessidades do Hospital 
Municipal Monsenhor Dourado e da atenção básica, junto à secretaria de saúde do município, que 
do dia 16/03/2022 a 29/03/2022 até às 08h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de 
Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bll.org.
br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 29/03/2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da 
Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do dia 29/03/2022 (Horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no 
site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010, no 
horário de 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Icó - O Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados o 
resultado da fase de habilitação referente à Tomada de Preços Nº 22.10/2021-TP, cujo objeto: Con-
tratação de serviços de engenharia para construção de anfiteatro no município, conforme Planilhas, 
Projetos e Cronogramas em anexo, declarando: Empresas Habilitadas: N3 Empreendimentos e 
Participações; Venus Serviços e Entretenimentos Ltda; AR Empreendimentos, Serviços e Locações 
Eireli; Eletroport Serviços Projetos e Construções Eireli; H B Serviços de Construção Eireli; G7 
Construções e Serviços Eireli; FF Empreendimentos e Serviços Ltda; MJM Construções e Imobiliá-
ria Ltda; Lider Construções e Serviços; Flay Engenharia Empreendimentos E Serviços Eireli – ME; 
Momentum Construtora Limitada; A.I.L Construtora Ltda ME; Araguaia Empreendimentos Eireli; 
Evolução Construtora Eireli; Inova Construções e Empreendimentos Eireli; Medeiros Construções 
e Serviços Ltda ME; Barbosa Construções e Serviços Ltda; Meta Empreendimentos e Serviços de 
Locação de Mão de Obra Eireli ME, Meliuz Construções e Serviços Ltda ME; Araújo Construções 
e Locações Eireli ME;  Eletrocampo Serviços e Construções Ltda,  Impar Serviços Ltda; Teotonio 
Construções Comercio Industria e Serviços; Nordeste Construções e Infraestrutura Ltda; Constru-
tora Astron Ltda; Jose Urias Filho – JUF; Empresas Inabilitadas: Riofe Serviços e Administrativo 
Eireli; J de Fonte Rangel Eireli. Maiores informações junto a Comissão de Licitação, e fica declarado 
aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - A Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados 
o resultado da fase de habilitação referente à Tomada de Preços Nº 22.09/2021-TP, cujo objeto: 
Contratação de empresa para executar a construção de praça monumental no Distrito Gama no 
município, declarando: Empresas Habilitadas: N3 Empreendimentos e Participações; Venus Servi-
ços e Entretenimentos Ltda; AR Empreendimentos, Serviços e Locações Eireli; - Eletroport Serviços 
Projetos e Construções Eireli; H B Serviços de Construção Eireli; J de Fonte Rangel Eireli; G7 
Construções e Serviços Eireli; FF Empreendimentos e Serviços Ltda; MJM Construções e Imobiliá-
ria Ltda; Lider Construções e Serviços; Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços Eireli – ME;  
Momentum Construtora Limitada; A.I.L Construtora Ltda ME; Araguaia Empreendimentos Eireli;  
Evolução Construtora Eireli; Medeiros Construções e Serviços Ltda ME; Barbosa Construções e 
Serviços Ltda; Meta Empreendimentos e Serviços de Locação de Mão de Obra Eireli Me; Meliuz 
Construções e Serviços Ltda ME; Araujo Construções e Locações Eireli ME; Eletrocampo Serviços 
e Construções Ltda; Impar Serviços Ltda; Teotonio Construções Comercio Industria e Serviços; 
Nordeste Construções e Infraestrutura Ltda; Construtora Astron Ltda; Empresas Inabilitadas: Riofe 
Serviços e Administrativo Eireli; Inova Construções e Empreendimentos Eireli. Maiores informações 
junto a Comissão de Licitação, e fica declarado aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, 
inciso I, alínea “a”. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de Errata - A Presidente Comissão Permanente de Licita-
ção,  torna público a retificação da data de realização do certame, referente a Concorrência Publica 
Nº 2022.03.09.001-GM, cujo objeto: Seleção de empresa para o registra de preços para futuras e 
eventuais contratações de serviços de manutenção preventiva e corretiva reforma e ampliação de 
prédios e logradouros públicos, pavimentação em paralelepípedo e em pedra tosca, por deman-
da, do município de Parambu, a partir do maior percentual de desconto ofertado sobre a tabela 
de custos atualizada, da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRAICE) - tabela 
sintética com desoneração, acrescida do BDI correspondente a cada lote. Onde se Lê: A prefeitura 
Municipal de Parambu torna público para o conhecimento de todos os interessados que ás 09h do 
dia 09/03/2022. Leia-se: A prefeitura Municipal de Parambu torna público para o conhecimento de 
todos os interessados que ás 09h do dia 11/04/2022. Permanecem Inalteradas as demais disposi-
ções contidas. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu -  O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resulta-
do do Julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços N° 2021.11.23.001-SESA(Secre-
taria de Saúde), cujo objeto: Contratação de empresa, para execução dos serviços de recuperação 
dos postos e centros de saúde em diversas localidades no Município, conforme projeto em anexo, 
a saber: Desclassificadas: Barbosa Construções e Serviços Ltda-ME, FF Empreendimentos e Ser-
viços Ltda, Prolimpeza Serviços e Construções Eireli, Ilumicon Construções e Serviços Eireli-ME. 
Classificadas: 01 CONJASF Construtora de Açudagem Ltda, R$ 646.838,17 (seiscentos e quarenta 
e seis mil oitocentos e trinta e oito reais e dezessete centavos) 02. WU Construções e Serviços 
Eireli – EPP R$ 648.469,47 (seiscentos e quarenta e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais 
e quarenta e sete centavos) 03. Construtora Moraes Eireli, R$ 652.909,20 (seiscentos e cinquenta 
e dois mil novecentos e nove reais e vinte centavos) 04. Apla Comercio Serviços Projetos e Cons-
truções Eireli-ME R$ 646.304,22 (seiscentos e quarenta e seis mil trezentos e quatro reais e vinte e 
dois centavos) 05. Atualves Construções e Serviços Eireli, R$ 652.909.20 (seiscentos e cinquenta 
e dois mil novecentos e nove reais e vinte centavos) 06.T.C.S da Silva Construções Eireli - ME, R$ 
652.323,19 (seiscentos e cinquenta e dois mil trezentos e vinte e três reais e dezenove centavos) 
07.AR Construções e Obras de Instalações Eireli, R$ 645.684,15 (seiscentos e quarenta e cinco 
mil seiscentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) 08. Marphys Construções e Serviços de 
Edificações Eireli, R$ 648.928.80 (seiscentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e oito reais e 
oitenta centavos). 09 R. Lessa Engenharia e Consultoria Eireli-EPP, R$ 650.108,12 (seiscentos e 
cinquenta mil cento e oito reais e doze centavos) 10. Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços 
Eireli-ME, R$ 651.609,16 (seiscentos e cinquenta e um mil seiscentos e nove reais e dezesseis cen-
tavos). 11. Eletroport Serviços Projetos e Construções Eireli, R$ 646.252,80 (seiscentos e quarenta e 
seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) 12. G7 Construções e Serviços Eireli, R$ 
650.775,82 (seiscentos e cinquenta mil setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) 
13. MV&R Locação e Construção Eireli-EPP, R$ 639.930,38 (seiscentos e trinta e nove mil novecen-
tos e trinta reais e trinta e oito centavos) 14. Construtora Vipon Eireli-ME, R$ 649.541,15 (seiscentos 
e quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e um reais e quinze centavos) 15. Construtora Kamac 
Oliveira Ltda-ME, R$ 639.514,47 (seiscentos e trinta e nove mil quinhentos e quatorze reais e quaren-
ta e sete centavos)16. Araguaia Empreendimentos Eireli-ME, R$ 649.371,38 (seiscentos e quarenta e 
nove mil trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos) 17. Completa Serviços Construções 
Eireli-ME, R$ 644.330,63 (seiscentos e quarenta e quatro mil trezentos e trinta reais e sessenta e 
três centavos) 18. Plataforma Construções Transporte e Serviços Eireli, R$ 650.524,81 (seiscentos e 
cinquenta mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavo) 19. Antonio Alexandre Ferreira 
Xavier Eireli-ME, R$ 640.752,73 (seiscentos e quarenta mil setecentos e cinquenta e dois reais e 
setenta e três centavos) 20. S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME, R$ 642.548,92 
(seiscentos e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) 21. 
Emilio Marcos Franco Alves - ME, R$ 643.025,53 (seiscentos e quarenta e três mil e vinte cinco reais 
e cinquenta e três centavos) 22. A.I.L Construtora Ltda, R$ 639.846,66 (seiscentos e trinta e nove 
mil oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) 23. CSA Engenharia Ltda-ME, R$ 
661.635,12 (seiscentos e sessenta e um mil seiscentos e trinta e cinco reais e doze centavos) 24. HJ 
Construções e Empreendimentos Ltda-ME, R$ 653.880,15 (seiscentos e cinquenta e três mil oito-
centos e oitenta reais e quinze centavos) 25. Aleb Construtora & Locadora de Automóveis Ltda-ME, 
R$ 646.010,30 (seiscentos e quarenta e seis mil e dez reais e trinta centavos) 26. IPN Construções 
e Serviços Eireli, R$ 639.739,59 (seiscentos e trinta e nove mil setecentos e trinta e nove reais e 
cinquenta e nove centavos). Fica aberto a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto 
no artigo 109 inciso I Alinea `b` da lei de licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. Contratante e signatário: Secretaria de Infraestrutura, 
Sr. Antônio Giovani Alves da Silva, Secretário, torna público o Extrato do Instrumento Contratual nº 
SI-TP009/2021-01 SEINFRA, decorrente da Tomada de Preços Nº SI-TP009/2021, que tem como 
objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para execução das 
obras de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas nas localidades de casas populares e 
Distrito de São Joaquim. Contratada:  G7 Construções e Serviços Eireli – EPP, pelo valor global de 
R$ 495.864,64 (quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta 
e quatro centavos). Assina pela Contratada:   Sr. Cicero George Quirino Araújo Sousa. Data de Assi-
natura do Contrato: 11/03/2022. Vigência: 120 (cento e vinte) dias a partir da data de sua assinatura.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Secretária de Infraestrutura do Município, Sr. Antônio 
Giovani Alves da Silva, torna público o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação referente 
à Tomada de Preços nº SI-TP009/2021 que tem como objeto:  Contratação de empresa para pres-
tação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo em 
diversas ruas nas localidades de casas populares e Distrito de São Joaquim. Fica Homologado e 
Adjudicado em favor da empresa G7 Construções e Serviços Eireli – EPP, pelo valor global de R$ 
495.864,64 (quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e 
quatro centavos). Homologado e Adjudicado em 11/03/2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. Contratante e signatário: Secretaria de Infraestrutu-
ra, Sr. Antônio Giovani Alves da Silva torna público o Extrato do Instrumento Contratual nº SI-
-TP010/2021-01 SEINFRA, decorrente da Tomada de Preços Nº SI-TP010/2021, que tem como 
objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para execução das 
obras de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas nas localidades de Alferes e São 
Francisco, Bairro Nova Brasília e Pavãozinho e Distrito Engenheiro José Lopes. Contratada:  WU 
Construções e Serviços Eireli-EPP, pelo valor global de R$ 949.261,41 (novecentos e quarenta 
e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos). Assina pela Contratada:   
Sr. Francisco Wilton Uchoa Nogueira. Data de Assinatura do Contrato: 11/03/2022. Vigência: 180 
(cento e oitenta dias) dias a partir da data de sua assinatura.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Secretário de Infraestrutura, Sr. Antônio Giovani Alves 
da Silva torna público o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação referente à Tomada de 
Preços nº SI-TP010/2021 que tem como objeto:  Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de engenharia para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas 
nas localidades de Alferes e São Francisco, Bairro Nova Brasília e Pavãozinho e Distrito Engenheiro 
José Lopes. Fica Homologado e Adjudicado em favor da empresa WU Construções e Serviços Eire-
li-EPP, pelo valor global de R$ 949.261,41 (novecentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta 
e um reais e quarenta e um centavos). Homologado e Adjudicado em 11/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Segurança Pública, Trânsi-
to e Cidadania, Armstrong Braga Ferreira, Secretário, torna público o extrato do contrato resultante 
do Pregão Presencial nº 26.001/2022-PPRP: nº 26.001/2022-01STCS - Valor global: R$ 142.440,00 
- Contratada: C. L. Abreu Junior LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Célio Lopes Abreu 
Junior. Objeto:  Contratação de serviços de concessão de uso temporário de licença de software 
para aplicativo de bloco eletrônico para auto de infração de trânsito com seus acessórios corres-
pondentes e sistema web de gestão. Prazo de vigência: 12 meses, a partir da data da assinatura do 
contrato. Data da assinatura do contrato: 09/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixada – Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urba-
no, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário, torna público 
o extrato do 3º Termo Aditivo a Ata de Registro de preço Nº 07.001/2021-SRP e ao contrato nº 
07.001/2021-02SEDUMASP, resultante do Pregão Eletrônico nº 07.001/2021-PERP - Contratante: 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Contratado: Betunel 
Indústria e Comércio S/A, através de sua representante legal, a Sra. Maria Aparecida Kasakewitch 
Caetano Vianna. Objeto: Aquisição de material betuminoso (Emulsão Asfáltica) para produção de 
massa asfáltica usinado a frio, a ser utilizado na recuperação e construção de pavimentação asfál-
tica em diversas ruas do município. O presente Termo Aditivo tem por objetivo proceder ao reajuste 
de preços a Ata de Registro de Preços N.07.001/2021 - SRP e ao contrato Nº 07.001/2021-02SE-
DUMASP, em 3,47828%. Data da assinatura: 09/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Esporte, Participação 
Popular e Juventude, Francisco Blasco Monte de Oliveira, Secretário, torna público o extrato do 
contrato resultante do Pregão Eletrônico nº 22.001/2022-PERP: nº 22.001/2022-01SEPPJ - Valor 
global: R$ 15.090,00 - Contratada: Sigmetal Industria e Comércio de Móveis LTDA, através de 
seu representante legal, o Sr. Almir Silva Pinheiro Junior. Objeto: Aquisição de equipamentos, com 
montagem inclusa de academias ao ar livre, destinados à utilização de crianças, adultos, idosos e 
deficientes nas praças públicas. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura 
do contrato. Data da assinatura do contrato: 08/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 
10.007/2022-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para futura e even-
tual aquisição de materiais odontológicos, de responsabilidade da Secretaria da Saúde. Datas e 
Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08h do dia 16/03/2022; 2. Fim do recebimento 
de propostas: ás 08h do dia 28/03/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h ás 
08:59h do dia 28/03/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 28/03/2022, maio-
res informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge, s/n, 1º andar, Campo 
Velho, Quixadá/Ce, das 07:30h ás 11:30h e no site:www.tce.ce.gov.br. José Ivan de Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE. O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que no próximo dia 30/03/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico nº 13.03.08.01.22 - PERP, cujo objeto: Registro de preços visando 
futuras e eventuais aquisições de alimentação e nutrição especial e material hospitalar, para pacien-
tes e pessoas carentes atendidas pela secretaria municipal da saúde, tudo conforme especificações 
contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na 
sede da comissão de licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramo-
bim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br –“Acesso Identificado no link – acesso público” e no 
portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço citado, no 
horário de 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
torna público o resultado do julgamento da fase de Propostas de Preço da Tomada de Preços 
Nº 07.003/2021-TP. Após análise dos documentos de Propostas de Preços, foi classificada 
as propostas das empresas habilitada(s): 1º J S Sindeaux Neto Eireli; 2º Construtora Moraes 
Eireli EPP; 3º Clezinaldo S de Almeida Construções. E desclassificada a(s) empresa(s): Joao 
Evangelista de Sousa Arcturo. Assim a Comissão Permanente de Licitação declara vencedora 
a empresa J S Sindeaux Neto Eireli com o valor global de R$ 273.485,45 (duzentos e setenta 
e três mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Portanto fica 
aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra b, da Lei Federal Nº 
8.666/93. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monse-
nhor Salviano Pinto, 707 – CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce no horário de 08h às 12h ou 
pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Contratos - O município 
de Uruoca-CE, através da Prefeitura municipal, torna público os Extratos de Contratos do Pregão 
Eletrônico n°. 0011611.2021- SRP, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEIS POR SISTEMA ON-LINE, VIA CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUOCA/CE. Contratada: NEO CONSULTORIA 
E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ Nº. 25.165.749/0001-10, Contratos n°. 
0011611.2021-01, R$ 207.900,00, 0011611.2021-02,R$:317.840,00, 0011611.2021-03,R$: 
612.100,00, 0011611.2021-04,R$: 102.958,80, 0011611.2021-05.R$: 94.248,00, 0011611.2021-
06,R$:359.537,04, 0011611.2021-07,R$:168.960,00, 0011611.2021-08,R$:215.160,00.
Dotações: 0808.12.365.0121.2.035, 0808.12.361.0120.2.031, 0801.12.361.0094.2.012, 
0801.12.122.0008.2.010, 0801.12.362.0026.2.018, 0901.10.301.0123.2.046, 0901.10.302.0123.2.
051,0901.10.304.0123.2.053,0901.10.305.0123.2.054,0601.04.121.0110.2.006,0201.04.122.0110.
2.002,1515.15.122.01010.2.084,1005.08.122.0126.2.057,1005.08.244.0126.2.061,1005.08.243.01
29.2.058, 1414.20.122.0110.2.081.– Elemento de gasto dos contratos: 3.3.90.39.00. Vigência dos 
contratos: 08/03/2022 A 07/03/2023. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. Marcelo Ferreira 
Gomes - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal da Gestão.



Jiu Jitsu: campeonato reuniu mais mil atletas no último domingo
No último domingo (13), 

se realizou o Campeonato 
brasileiro de Jiu Jitsu, um 
evento organizado pela Fe-
deração Cearense de Jiu  – 
FJJCE, entidade que é  filiada 
à Confederação Brasileira de 
Jiu-Jitsu – CBJJ. O torneio 
reuniu aproximadamen-
te, 1.100 competidores e 52 
equipes. Uma das equipes 

que foi um dos destaque do 
campeonato foi Instituto 
Paulo Vieira – IPV, onde con-
tou com 52 atletas, e obteve 
um excelente aproveitamento 
com 38 medalhas, destas, 23 
de ouro, 07 de bronze e 08 de 
prata.  Os atletas da institui-
ção, que são pertencentes a 
Gracie Barra Maracanaú, fo-
ram liderados pelo o  Diretor 

do IPV e Educador Social, 
Daniel Baima, que ressaltou 
a importância da competição 
na confiança e autoestima de 
cada participante do torneio. 
“As competições servem para 
trabalhar a confiança, auto-
controle e autoestima de cada 
competidor e saúde mental e 
física. Os atletas, que em sua 
maioria são crianças e jovens, 

estão tendo novas memórias, 
aprendendo com elas, sen-
do aplaudidos e tendo reco-
nhecimento entre amigos e 
familiares, fazendo assim 
com que cada um venha a 
crescer como ser humano. 
Todos aqui são verdadeiros 
campeões, merecem cada 
conquista. Só em participar, 
se mostram capazes.”
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Reforço. O lateral-direito argentino Renzo Saraiva, 28, é o terceiro reforço do Botafogo, desde a compra 
do clube pelo empresário norte-americano John Textor. O anúncio foi feito pelo clube na tarde de ontem 
(15). O atleta assinou com o Alvinegro até o final deste ano, com possibilidade de renovação até 2023. ESPORTES

Vasco e Flamengo se en-
frentam nesta quarta-feira 
(16), a partir das 20h, em jogo 
de ida pela semifinal do Cam-
peonato Carioca, com jogo de 
volta marcado para este do-
mingo (20). A última vez que 
os times se enfrentaram pela 
semifinal do Campeonato foi 
há seis anos, e o confronto 
traz boas lembranças ao tor-
cedor cruzmaltino. Num dos 
jogos mais marcantes dos úl-
timos tempos entre os rivais, 
o time de São Januário levou 
a melhor vencendo por 2 a 0 
num duelo que teve de tudo: 
desde provocações até mes-
mo a um “momento NFL”, 
proporcionado pelo clube ru-
bro-negro e que acabou sendo 
um “tiro que saiu pela culatra”.

Na ocasião, um ex-assessor 
do clube da Gávea que era fã 
de futebol americano trouxe 
ao elenco a ideia de repetir a 
tradicional entrada em cam-
po que os times deste esporte 
fazem nos Estados Unidos. O 
objetivo era demonstrar ati-
tude, força e também cativar 
os mais de 44 mil torcedores 
que compareceram em peso 
na Arena da Amazônia, em 
Manaus.

Capitão da equipe na épo-
ca, o zagueiro Wallace abra-
çou a ideia e ficou incumbi-
do de carregar uma bandeira 
rubro-negra. A cena, muito 
marcante, pegou a todos de 
surpresa, uma vez que já na-
quele período havia o proto-
colo dos dois times entrarem 

em campo ao mesmo tempo.
Foi então que, enquanto 

os jogadores vascaínos in-
gressavam no gramado cami-
nhando, o zagueiro puxou a 
fila do Flamengo correndo, 
sendo acompanhado pelos 
companheiros e deixando o 
rival para trás. Ao chegar nas 
quatro linhas, Wallace fin-
cou a bandeira no centro do 
gramado, para delírio dos ru-
bro-negros e desagrado dos 
vascaínos.

Quando a bola rolou, po-
rém, o Vasco soube aprovei-
tar melhor as oportunidades 
numa tarde iluminada do 
colombiano Riascos, que 
no primeiro gol deu dribles 
desconcertantes no zagueiro 
César Martins e no segundo 

deixou o dele, ainda que con-
tando com uma ajuda pri-
mordial de Wallace.

Na ocasião, após o jogo, o 
zagueiro Rodrigo utilizou o 
episódio da “NFL” para pro-
vocar o Flamengo. “Quando 
eu falo que isso aqui é Vasco, 
eu não estou brincando não! 
Cadê esses gritinhos agora, 
hein? Não venha marcar ter-
ritório aqui não. Aqui é Vas-
co”, declarou o defensor, na 
ocasião.

Três jogadores que estarão 
relacionados para o clássico 
desta quarta-feira partici-
param daquela partida em 
Manaus (AM): o meia Nenê, 
pelo Vasco, e o volante Wil-
lian Arão e o lateral direito 
Rodinei, pelo Flamengo.

NÁUTICO E IDEAL A posse dos novos dirigentes do Ideal 
foi o acontecimento marcante da semana que passou. Neste re-
gistro estão Jardson Cruz, Amarilio Cavalcante e Aecimon Rocha.

MANOEL TOBIAS Ele já foi apontado como o melhor jogador 
do mundo. Recentemente a TV Fortaleza reprisou entrevista com ele 
narrando toda sua vitoriosa trajetória. Manuel Tobias aqui está com 
o general Souza, presidente do Círculo Militar e do Interclubes.

ROBERTO PESSOA "O Estado" é um jornal que a gente 
ler da 1ª a última página e reune em seu corpo editorial nomes 
consagrados de nossa imprensa. e este colunista é grato ao 
Roberto Pessoa por tê-lo como meu leitor fiel e assíduo.

O livro do César

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

César Freire vai lançar no próximo dia 24 o seu livro 
com contos e crônicas de quem conhece a nossa vida coti-
diana. Será no Círculo Militar e eu lá estarei porque César 
Freire é uma figura admirável.

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

O Ideal
No domingo mais uma vez o restaurante do Ideal lotou. 

Mantém o mesmo charme de sempre e uma equipe de 
profissionais do mais alto gabarito em ação. O presidente 
Amarilio lá esteve e o Kal Aragão é o nome que vai co-
mandar o esporte nesta nova administração.

Só gente importante
O sábado que passou registrou um movimento extra no 

Flórida Bar. E só gente importante como Lúcio Alcântara, 
cel Aginaldo, o homem que comanda a forma de seguran-
ça nacional, Antonio Matos, editor chefe do jornal mensal 
do comércio do Ceará, e César Freire que teve passagem 
marcante no setor de marketing da Brahma e outros mais.

O marketing do Leão
Na semana que marcou o Dia Internacional da Mulher, 

o Fortaleza marcou dois gols de letra. Contratou a dupla 
feminina campeã de vôlei de prata formada por Talita 
e Rebeca e deu entrada grátis para as mulheres no jogo 
contra o Ferroviário que livrou o clube da garotada à final 
do Campeonato Cearense.

Loteria dos Sonhos
Insista, persista e não desista. O seu dia chegará.

Inaugurações

Odia 9 de julho que marca mais um 
aniversário do Náutico vai registrar 
as inaugurações e 5 quadras de 

beach tennis, edição especial do carnaval 
de saudade, revitalização do espaço das 
piscinas com o novo projeto paisagístico.

Vasco e Flamengo se enfrentam 
hoje pela semifinal do Carioca
A última vez por ambos os clubes cariocas se enfrentaram na fase 
semifinal do torneio estadual foi a seis anos atrás, no ano de 2016 

A empresa MJ CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, torna público que re-
quereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA – 
IMAC, a LICENÇA DE OPERAÇÃO para Atividade odontológica, no Município 
de Caucaia, rua Engenheiro Joao Alfredo, n 1562, Altos, Bairro Centro, CEP 
61.600-050. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de licenciamento do IMAC.

NO PARE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ 21.094.854/001-54
Torna público que recebeu da AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E CONTROLE URBANO - AMMA, a Licença de Operação - LO , com validade 
de 28 de Maio de 2021 em cumprimento a Lei Federal nº 10.650 de Abril de 
2003 e a resolução CONAMA nº 006,  de 24 de janeiro de 1986, completada 
pela resolução CONAMA nº 281 de julho de 2001.

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ nº 33.337.122/0001-27

Renovação de Licença
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Renovação da Licença 
de Instalação - LI referente a uma Base de Armazenamento e Distribuição de Combustíveis, tais como: etanol 
anidro, etanol hidratado, diesel-S-10, gasolina e biodiesel, localizada no município de Fortaleza/CE, na Rua 
Ernesto Igel, 1313 - Cais do Porto, Bairro Mucuripe, CEP 60180-425. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS
Torna público que recebeu da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Tecno-
logia e Meio Ambiente de Marco, Licença Ambiental Única – LAU, referente à regularização da 
produção de carvão vegetal, situado na localidade Maracajá, S/N°, Zona Rural, no município de 
Marco – CE. Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

A empresa HM INCORPORACOES IMOBILIARIAS EIRELI, CNPJ: 
27.460.554/0001-28, torna público que requereu ao INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a LICENÇA PRÉ-
VIA para o EMPREENDIMENTO DO TIPO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR, localizado na RUA E, S/N, LOTE Nº 05 DA QUADRA 
04, LOTEAMENTO CHÁCARAS ICARAÍ, CAMURUPIM, CAUCAIA-CE.

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:
Nº9460-ANTONIO JAILSON SILVA SOUSA E RITA DE CASSIA MARTINS DE SOUSA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 15 de Março de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.

66617-LUIS ANTONIO DA SILVA E GÉSSICA LORENA GUEDES
66618-KARLO HENRIQUE SOARES LIMA E TICIANE SABOYA ALBUQUERQUE
66619-FRANCISCO JAIRO SIQUEIRA SILVA E MARLICE RODRIGUES DE CASTRO
66620-ISAQUE DE AQUINO PERES SOUSA E KAREM SCHAYANE DE AZEVEDO MELO
66621-GABRIEL ADRIANO OLIVEIRA E CARLILDE BEZERRA SERVULO
66622-GEORGE SANTIAGO DE LIMA PINHEIRO E ANA BEATRIZ BARROS DE FREITAS
66623-RICARDO CÉSAR DIAS DE SOUSA E SIMONE DA SILVA EVANGELISTA

Fortaleza, 15 de março de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

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° 18217 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO e NATALIA NOGUEIRA DE ARAUJO MENEZES;
Edital n° 18218 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO ELDER FERNANDES NETO e MARIA CLARA ALVES RABELO;
Edital n° 18219 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FABIO NASCIMENTO DA SILVA e PATRICIA REGINA DA SILVA NASCIMENTO.
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, 15 de Março de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

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

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua , 160 - Parangaba

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41427 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JARLAN CHAGAS COSTA e LIDUINA DA SILVA SOUSA;
Edital n° 41428 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO SOUSA ALCANTARA e ELIANDRICIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA;
Edital n° 41429 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEX QUEIROZ SARAIVA e MARIA LUCIANA DA SILVA LIMA;
Edital n° 41424 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CRISTIANO SEBASTIAO DA SILVA e TERESINHA DE JESUS BENEGA ESTEVAM;
Edital n° 41425 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIS ALYSSON DA SILVA OLIVEIRA e JÉSSICA LÚCIA DE SOUSA;
Edital n° 41431 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI NOBRE MESQUITA e LARISSA SANTANA BELIZARIO DUARTE;
Edital n° 41426 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS COELHO DE ANDRADE e AURYELLY NASCIMENTO GASPAR FARIAS;
Edital n° 41432 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE DOM DE SOUSA FILHO e NAYARA HELEM AGUIAR MOREIRA;
Edital n° 41433 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GEOVA MAICON ALBUQUERQUE SOUZA e DAIANE EVANGELISTA DE SOUSA;
Edital n° 41434 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO PEREIRA LOPES e MARIA DENIZE XAVIER VIANA;
Edital n° 41435 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IGOR DE LIMA VIEIRA e RACHEL DE SOUZA CORDEIRO;
Edital n° 41420 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DE SOUSA BRITO FILHO e GESSICA DA SILVA CHAVES;
Edital n° 41421 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL GOMES AVELINO e BENEDITA DAMACENO GOMES;
Edital n° 41422 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FLAVIO DE BRITO VIEIRA e EDNA MORAIS DOS SANTOS;
Edital n° 41423 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAVIO DIAS LEMOS e MELISSA DA SILVA BENTO;
Edital n° 41430 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANANIAS JUNIOR RODRIGUES BARBOZA e JOELMA MAURICIO DE SOUSA
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, 15 de março de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27407 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO DE SOUSA FEITOSA e MIRTA MARIA NÉRIS DO NASCIMENTO; 
(Republicado por incorreção)
Edital n° 27431 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO FERNANDES PEREIRA e RAIMUNDA SILVA DE SOUSA;
Edital n° 27432 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ ROQUE LEMOS ACIOLY GUEDES e VALESSA KELVIA SILVA OLIVEIRA;
Edital n° 27433 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO MATOS SAPPI e MARIANE DE OLIVEIRA HOLANDA;
Edital n° 27434 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO BATISTA CERQUEIRA e LARA DANIELE NOBRE MÉLO.
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, 15 de Março de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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° 75652 - RODOLFO SANTOS DA SILVA e JANAINA FREIRE CAVAL-
CANTE; Edital n° 75653 - JOAQUIM GOMES NETO e MARIA DO LIVRAMENTO 
MACHADO LENDENGUES; Edital n° 75654 - ISAQUIEL SABINO NOBRE e FRAN-
CISCA CLÉVIA MARTINS MOREIRA; Edital n° 75655 - JONAS AZEVEDO GAR-
CIA LIMA e ERIKA VIEIRA OLIVEIRA; Edital n° 75656 - FRANCISCO DANIEL 
MARIANO BATISTA e MARIA RAFAELA SILVA QUINTELA; Edital n° 75657 - 
WENDEL BARBOSA LEITE TAVARES e AMANDA LIMA MENDES; Edital n° 75658 
- FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA SANTOS e MARIA SAMARA VIEIRA DA COS-
TA; Edital n° 75659 - JEAN ERIK ARAUJO DA SILVA e VANÊSSA DE ARAÚJO 
CAMPÊLO; Edital n° 75660 - FRANCISCO ERIALDO DO NASCIMENTO AVELINO 
e MÔNICA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 15/03/2022
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:
339171 - Rafael Dantas Carvalho de Mendonça e Jessica Leal Maia; 
339172 - Paulo da Silva Benigno e Rafaela Alves Cavalcante; 
339173 - Marcos Antonio Abreu da Silva e Rafaela Lima da Silva;
339174 - Carla Marinho de Andrade Pontes e Amanda Arraes de Alencar Araripe Nunes;                     
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 15 de Março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 16/02/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO - 705 - CENTRO FORTALEZA - CE
TELEFONE - (085) 3226-8330

CNPJ N° 06.572.986/0001-50 CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N° 30667 ANTONIO CARLOS VENTURA FRADIQUE E MIRIAN MOTA RANDAL POMPEU 
N°30668 JOSE CLAUDERIR DO NASCIMENTO SILVA E GISELE DA SILVA SOUSA
N°30669 ROBERTO BRUNO SOARES CORREIA E ANA PAULA DOS SANTOS CAVALCANTE
N°30670 GABRIEL PEREIRA SERAFIM E INGRID SOUSA MARTINS
N°30671 FRANCISCO DIOGO LIMA DUARTE E JOSIANE ALVES DA SILVA
N°30672 SAMUEL NASCIMENTO DOS SANTOS E LILIAN DE OLIVEIRA BRAGA
N° 30673 JESIELCRUZ DA SILVA E RAIMUNDA TAMIRES DA SILVA GUEDES 
N°30674 FRANCISCO GLEISON DA COSTA SILVA E REGINA LÚCIA JANUÁRIO DE MORAIS 
N°30675 CLAUDEMIR GALDINO MOREIRA E DÁCILA ALESSANDRA CARIOLANO SILVA 
N°30650 JOSÉ MARIA FONTENELE MIRANDA E ANTONIA GONÇALVES CARVALHO 
N°30651 MARCIANO DA COSTA AVELINO E MARIA REGIRLANE ALMEIDA DA SILVA 

15 DE MARÇO DE 2022
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada



Os números de não vacina-
dos no Ceará chamam atenção 
em um cenário nacional de 
início de flexibilização de me-
didas como o uso de máscaras. 
De acordo com a Secretaria 
da Saúde do Estado (SESA),  
779.732 pessoas ainda não to-
maram nem a primeira dose 
da vacina no Ceará. O número 
cresce ainda mais quando se 
avalia a quantidade de pessoas 
que ainda não completaram 
o esquema vacinal primário, 
composto pela primeira e se-
gunda dose. Em todo o estado, 
são 1.757.857 pessoas. 

Em Fortaleza, 183 mil cida-
dãos não tomaram a segunda 
dose. De acordo com a SMS, 
quando avaliado somente o 
quadro da vacina AstraZe-
neca, cerca de 26 mil forta-
lezenses completaram o pra-
zo há mais de um ano e não 
compareceram aos pontos de 
vacinação. “Nós estamos com 
um prazo de validade das As-
traZenecas bastante apertado, 
então quando o cidadão não 
procura a sua segunda dose, 
essas doses são direcionadas 
para o reforço para que não 
haja perda de nenhum imu-
nobiológico”, explica a secre-
tária da saúde de Fortaleza, 
Ana Estela Leite.

A infectologista Silvia Fon-
seca alerta para os riscos de 
não completar o esquema 
vacinal. “Se muita gente não 
completar o esquema vacinal, 

o vírus vai continuar circulan-
do e pode atrapalhar a volta 
ao ‘novo normal’”, explica. O 
também infectologista, Pablo 
Pita, afirma que desde o sur-
gimento das vacinas existe 
uma sequência de eventos que 
precisam ocorrer para que o 
sistema imune atinja os alvos 

necessários de proteção. “No 
nosso calendário atual, exis-
tem poucas vacinas que são 
de dose única. A maioria das 
outras contém doses de re-
forços adicionais, então para 
que a gente consiga replicar 
o efeito protetivo das vacinas, 
é importante seguir as reco-

mendações dos fabricantes a 
respeito das doses”, detalha.

Pablo Pita acrescenta ain-
da, que, no caso da covid-19, 
observou-se que com apenas 
duas doses, ao longo do tem-
po, havia uma perda da eficá-
cia, o que também é obser-
vado em outras vacinas que 

têm reforço como influenza, 
tétano e hepatite B. “Não é 
novidade para a gente haver 
doses de reforço. Em uma 
doença tão epidêmica como 
a covid-19, a 3ª dose é um 
meio importante para garan-
tir a nossa proteção”, pontua.

O infectologista afirma 

também que a vacina é uma 
ferramenta para impedir o 
agravamento dos casos de co-
vid-19. “Nós só conseguiremos 
avançar na flexibilização das 
medidas sanitárias mediante o 
avanço da cobertura vacinal”. 
Nesse contexto, Silvia Fonseca 
faz um apelo. “Acredite que a 
única maneira desse vírus pa-
rar de circular, é todo mundo 
com muita proteção e anticor-
pos no sangue. Hoje nós sabe-
mos que isso só se consegue 
com as vacinas”, declara.

A SMS informa que em 
toda a capital há mais de 70 
postos de saúde disponíveis 
para vacinação, além de 4 
shoppings, Iguatemi, RioMar 
Fortaleza, RioMar Kennedy, 
Shopping Central e os pontos 
de vacinação do SESI Paranga-
ba e do Centro de Eventos. As 
especificidades de cada local 
de aplicação podem ser con-
feridas no site da prefeitura 
municipal. “As nossas equipes 
dos postos de saúde têm feito 
busca ativa dessas pessoas para 
que possamos completar o 
esquema de vacinação. Prova-
velmente, quem tomou apenas 
uma dose está extremamente 
vulnerável e sob grande risco 
de contrair a covid-19”, explica 
Ana Estela Leite.

Por Yasmim Rodrigues
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GERAL
O Sine Municipal está disponibilizando 488 vagas para trabalho em Fortaleza. As 
oportunidades incluem 10 diferentes ocupações. Para atendimento presencial, os 
interessados devem realizar agendamento no Canal do Desenvolvimento Econômico.

No Ceará, mais de 770 mil pessoas ainda não
tomaram a primeira dose da vacina contra covid
Somente em Fortaleza, cerca de 180 mil pessoas não completaram o esquema vacinal primário

Zoi Restaurante abre reservas para jantar especial com menu dife-
renciado. Referência em alta gastronomia e cozinha mediterrânea, o Zoi 
Restaurante lança, nesta semana, uma nova experiência para clientes, o 
Jantar Especial. Com menu completo em três passos (entrada, prato principal 
e sobremesa), as reservas abrem amanhã, quarta-feira (16). A experiência vai 
custar R$ 89,00 por pessoa e fica disponível até o dia 16 de abril. Interessa-
dos podem agendar pelo telefone (85) 9 8124.6185 ou pelo aplicativo Tagme.

26 mil fortalezenses não receberam a 2ª dose da AstraZeneca e o prazo de validade do lote está próximo

1Missa de sétimo dia do falecimen-
to do médico e ex-presidente do 

Ceará, dr José Eulino de Oliveira lotou 
literalmente a suntuosa Igreja de São 
Vicente de Paulo.

2Em nome da família agradeceram os 
netos Lucas e Matheus, e os herdei-

ros Eulino Filho, Eveline e Angeline.

3O celebrante Dom Gabriel do mos-
teiro de São Bento comandou com 

eficiência o ato religioso.

4Mas quem roubou a cena foi a voz 
melodiosa de Adrianne Monteiro 

quando cantou Ave Maria e o Hino 
do Ceará, acompanhada pelo pianista 
Eduardo Sousa. 

5Christus conferindo o slogan de 
colégio completo, ministra aos 

pequenos alunos a matéria Educação 
Financeira. Gol de placa do reitor José 
Carvalho Rocha.

6Único deputado estadual  a protestar 
pela retirada do nome do grande 

aviador cearense de Camocim Pinto 
Martins foi Acrisio Sena. Os coman-
dantes de vôos só se referem ao nosso 
Aeroporto como Pinto Martins.

7Veja se pode!!! 0s pequenos alunos 
da escola infantil Haroldo Jorge 

Vieira na Vila União, há dez dias que 
não tem banana. A Regional diz que 
vai abastecer. Papo furado.

8Abraços de parabéns hoje para 
Vicente Júnior, professor da Uva, 

Sobral, Sâmia Sabóia e a elegantíssima 
Brunna Maia.

Um pouco de muita gente

NUMERADAS

Curtem temporada na Europa as irmãs Fernanda Aguiar, 
Selene Bezerra, Vitória Philomeno e Rochelle Bonorandi. 

Stelinha Frota Salles  recebe no domingo turma de ami-
gos para um almoço em sua elegante casa.

Nasceu os gêmeos para o jovem casal Dayane e Jurandir 
Dantas. 

Dia 27 Iraci Veríssimo reúne para almoço eu sua casa as 
integrantes do grupo ACAD.

Hoje a noite, no Espaço Cultural do Sindicato dos Docen-
tes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc), 
às 19h30, ocorrerá o lançamento do livro “Amargoso”, de Ca-
valcante Júnior, psicólogo e professor do Instituto de Cultura 
e Arte (ICA) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O  final de semana do Cantinho do Frango vai reunir 
mestres da música cearense numa programação mais que 
eclética! Na  sexta-feira, 18 de março, às 19h, o cantor e 
compositor Jabuti Fonteles em  visita ao Ceará,  faz show 
especial no palco.

No sábado, 19 de março, às 18h ,  o mestre da sanfona de 
oito baixos, Luizinho Calixto, apresentará repertório com 
suas músicas autorais, e no domingo, 20 de março, às 15h, DJ 
Renatinha toca as diversas fases da produção musical cearen-
se na terceira edição do projeto Longarinas.

Edson Ventura Filho, caçula de Itala e Edson Ventura, brindou o 
aniversário em festinha em casa. Marly Miranda, Marize Castelo 
Branco e Tânia Holanda marcaram presença a convite de Itala

A Secretaria da Cultura do 
Estado do Ceará (Secult Ceará) 
abre as inscrições, nesta 
terça-feira (15), para o Edital 
Cultura Viva 2022. Fundamen-
tado na Lei nº 16.602, de 5 de 
julho de 2018, que institui a 
Política Estadual Cultura Viva 
do Estado do Ceará, que se 
constitui como política de base 
comunitária, territorial e ou 
temático-identitária do Sistema 
Estadual de Cultura do Estado 
do Ceará, o Edital Cultura 
Viva 2022 segue as diretrizes 
estabelecidas pela Lei Federal 
nº 13.018,  de 22 de julho de 
2014, que institui a Política 
Nacional de Cultura Viva.

A BSPAR fará hoje durante 
café da manhã no BS Design 
para o mercado imobiliário, o 
pré-lançamento de mais um 
empreendimento residencial 
em Fortaleza, o BS Jade. 
Localizado na Rua Nogueira 
Acioli, s/n, no Joaquim Távora, 
o BS Jade terá 168 unidades 
com dois tipos de apartamen-
to (51,18m2) e (65,11m2), em 
área total de 3.485 m2.

O BS Jade terá duas torres 
e dois subsolos de garagem, 
além de outros equipamentos, 
como piscina adulto com pra-
inha, piscina infantil, campo 
gramado, pet place, brinque-
doteca, fitness, coworking e 
área gourmet.

A exposição gratuita “Elas 
por Elas” aberta ao público, 
desde a ultima terça-feira, 
até o dia 26 de março, no 
Baobarte, exalta o trabalho 
artístico de mulheres cearen-
ses que são protagonistas 
da própria história. A ex-
posição prestigia a mulher 
empreendedora, guerreira, 
artista e dona de si.

Curtinhas

Eternamente apaixonados, o casal Ânderson 
Távora e a mulher Aníger, em recente giro de 
férias em Lisboa. 0 Amor é lindo!

Após longo período em isolamento social, 
Dra Margarida Borges aproveitou esse final 
de semana em Natal, ao lado da irmã Raquel 
e dos sobrinhos Lara e Nestor Chaves. Rio 
Grande do Norte esbanja paisagens incríveis e 
passeios deslumbrantes, ressaltou

Artistas do Coletivo 4 X 4 J Siebra, Demeilson 
Ferreira, Andrea Dall’Olio e Jacinta Cavalcante 
em reunião nos preparativos para a exposição 
que vai acontecer na Galeria Fast Frame

FOTO PREFEITURA DE FORTALEZA


