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NACIONAL

Não posso deixar o campo de batalha
Vice-presidente Hamilton Mourão se filia ao Repu-

blicanos para disputar Senado pelo RS

O
PSDB é o partido com mais pré-
-candidatos a governador, até ago-
ra, este ano. São 24 pré-candidatos
no DF e em 18 estados, incluindo

São Paulo, onde o candidato tucano ao Palácio 
dos Bandeirantes deve ser o atual vice-gover-
nador Rodrigo Garcia. O PSDB também lide-
ra pesquisas para o governo de Alagoas, com 
o senador Rodrigo Cunha e no Rio Grande do
Sul, com o governador Eduardo Leite, além de
Pernambuco, com a prefeita de Caruaru, Ra-
quel Lyra, e Piauí, com Sílvio Mendes.

Pouco atrás
Em comparação, o PT tem 22 pré-candi-

datos em 19 estados, além do DF. O PSD tem 
16 pré-candidatos em 12 estados.

Menos um, mais um
Gaúchos nunca reelegeram um governa-

dor, até por isso Leite negocia com o PSD de 
Gilberto Kassab para se lançar candidato a 
presidente.

Presença nacional
O PSDB só não tem pré-candidatos a go-

vernador no Amapá, Amazonas, Bahia, Cea-
rá, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina 
e Sergipe.

Muito vai mudar
A janela para políticos mudarem de parti-

do está aberta até o dia 3 de abril e partidos 
têm até 15 de agosto para registrar candidatos 
e alianças.

Juventude inocente
A reeleição no Legislativo é rejeitada em todas 

as faixas etárias acima de 18 anos. Curiosamente, 
entre menores de idade, 67,2% são a favor.

Não tem apoio
Todos que têm renda baixa são contra reelei-

ção no Legislativo. No Executivo, só gosta quem 
ganha mais de R$5 mil ou mais de R$15 mil.

Pesquisa nacional
O instituto de pesquisa Orbis realizou 2.154 

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

Impedimento prático
PT e PSB tentaram, sem sucesso, criar “fe-

deração” de esquerda, mas os dois têm pré-
-candidatos próprios em ao menos seis esta-
dos: Acre, DF, Espírito Santo, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e (principalmente) São

PSDB lidera em pré-candidaturas nos Estados

O PODER SEM PUDOR

A raposa mineira José Maria Alkimin visita-
va o interior quando encontrou um velho cor-
religionário, dono do jornal local: “Como vai 
“O Combate”?”. “Não é “O Combate”, deputado. 
O nome do jornal é “O Debate”...”. “Ora, eu sei! 
Refiro-me ao seu combate no “O Debate”... 
corrigiu Alkimin. “Apesar das dificuldades, vai 

muito bem, deputado.” “Leio seu jornal todos 
os dias, amigo!”, continuou Alkimin, incorrigí-
vel. “Mas, senhor, o jornal é semanal...”. “É claro 
que é semanal. Eu sei! Todas as semanas per-
gunto para minha secretária: “Cadê O Debate?”. 
É que ele é tão bom que eu acabo lendo todos 
os dias. Está sempre na minha cabeceira”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Alkimin, a raposa

Dois terços são contra a
reeleição no Legislativo
Pesquisa exclusiva do Instituto 
Orbis para o Diário do Poder 
revela que 66,3% dos brasileiros 
são contra a reeleição de políti-
cos para cargos do Legislativo 
(que atualmente não têm limite). 
São vereadores, deputados e se-
nadores. No caso de cargos do 
Executivo, prefeitos, governado-
res e o presidente da República, 
o cenário é equilibrado, mas a
maioria (51,8%) ainda perma-
nece contra a continuidade de
políticos nos cargos.

Paulo, onde Fernando Haddad (PT) disputa 
com Márcio França (PSB).

Jogo na capital
Potencial candidato ao governo do DF, o 

senador Reguffe (Podemos), no fim do man-
dato, ainda não definiu seu destino eleitoral, 
e a senadora Leila (ex-Cidadania), que está 
sem partido, quer ser candidata ao Buriti.

Boa notícia
Depois do repique com os dados represa-

dos durante o carnaval, as médias de casos 
e mortes por covid voltaram à tendência de 
queda. A média de mortes caiu abaixo de 400 
pela primeira vez desde janeiro.

Problema para quem?
Pesquisa em dez países da consultoria 

Oliver Wyman revela: a maioria das pessoas 
acredita que sabe identificar as fake news. No 
Brasil, 74% dizem “identificar rapidamente” 
e 66% têm técnicas para identificá-las.

Indicativo importante
A alta na atividade industrial animou o se-

tor, em especial empresas que fazem embala-
gens. Segundo associação do setor, a produ-
ção subiu 6,8% em 2021 com destaque para 

os 23,7% nas embalagens de vidro.

Acabou a mamata
Presidente do Cofeci Creci, João Teodoro 

comemorou decisão do STJ definindo cál-
culo do ITBI pelo valor de venda do imóvel. 
“Todo corretor sabe que prefeituras distor-
cem o valor a fim de arrecadar mais”, disse.

Evolução ‘grátis’
O ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutu-

ra) classificou como revolução o momento 
do setor de transportes. “O protagonismo da 
iniciativa privada está fazendo a diferença 
em prol da infraestrutura do Brasil”, disse.

Biografia lançada
O jornalista Jayme Brener lança a biogra-

fia Henry Sobel, o rabino do Brasil, na Livra-
ria Cultura do Conjunto Nacional (SP), nes-
ta quinta (17), e tratará da luta por direitos 
humanos, até o flagra do furto de gravatas 
de grife, em 2006, como esta coluna revelou 
com exclusividade à época.

Pensando bem...
... na Petrobras, a cotação internacional do 

petróleo só serve para subir o preço dos com-
bustíveis. Para baixo, nem santo ajuda.

FOTO DIVULGAÇÃO / CÂMARA DOS DEPUTADOS
Dois dias após o Senado 

liberar o uso da máscara, a 
Câmara dos Deputados re-
vogou nesta quarta-feira (16) 
a obrigatoriedade da utiliza-
ção do item de proteção fa-
cial em suas dependências. 
Apesar da flexibilização, as 
duas casas mantiveram o 
sistema semipresencial, que 
permite que os parlamenta-
res participem das sessões e 
votem à distância, de forma 
remota. A medida contrasta 
com a decisão das máscaras, 
mas facilita a aprovação de 
projetos de interesse do go-
verno. O ato da mesa, assi-
nado pelo presidente Arthur 
Lira (PP-AL), é datado de 
terça-feira (15) e foi publi-
cado na edição do Diário da 
Câmara desta quarta.

Tradicionalmente, o quo-
rum nas sessões da Câmara 
e no Senado é o principal 
entrave para que votações 
sejam “tratoradas”, que é 
o jargão legislativo usado
para descrever a aprova-
ção acelerada de temas de
interesse das bases gover-
nistas e dos presidentes das
duas casas. Ou seja, com a
facilidade de reunir remo-
tamente um maior número
de deputados e senadores,
essas maiorias conseguem
superar de forma mais tran-
quila eventuais opositores e
minorias, que se utilizam de
mecanismos do regimento
para tentar derrubar ou
atrasar sessões com baixa
ou média presença.

O sistema virtual de vo-
tação, além de facilitar os 
interesses do governo e das 
maiorias legislativas, seria 
passível de fraude. Parla-
mentares relatam, em cará-
ter reservado, que a maio-
ria dos políticos passava as 

sessões virtuais com o áudio 
e o vídeo de seus aparelhos 
celulares ou computadores 
desligados o tempo todo, 
sendo que alguns estariam 
colocando assessores para 
votar em seus lugares – ati-
tude proibida e que confi-
gura quebra de decoro par-
lamentar.

Na segunda-feira (14), o 
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), 
também revogou artigo que 
determinava a obrigatorie-
dade de utilização de más-
caras de proteção facial em 
todos os espaços do Senado, 
“sem prejuízo das recomen-
dações de isolamento social 
e daquelas expedidas pelas 
autoridades sanitárias”. Os 
anúncios seguem a flexibi-
lização das normas sanitá-
rias no Distrito Federal. Na 
última quinta-feira (10), o 
governador do Distrito Fe-
deral Ibaneis Rocha (MDB) 
desobrigou o uso de másca-
ras em ambientes fechados, 

três dias após liberar a utili-
zação da proteção em locais 
abertos.

Na Câmara, apesar de 
prorrogar o sistema semi-
presencial, Lira estabeleceu 
restrições à atuação dos de-
putados que estão remotos. 
Somente os parlamentares 
presentes nas reuniões e no 
plenário podem usar o mi-
crofone, por exemplo.

Em votação na última 
quinta-feira (10), o líder do 
Novo, Tiago Mitraud (MG), 
decidiu tentar barrar a vo-
tação do projeto que bus-
cava conter o aumento de 
combustíveis por causa das 
restrições impostas a quem 
não estava presencialmente 
no plenário. “Nós não con-
cordamos com esse sistema 
que está sendo adotado. 
Fica claro, como estamos 
vendo, que o direito de fa-
lar, o direito de parlar, que 
é a essência do Parlamento, 
não está sendo concedido a 
simplesmente 500 deputa-

dos, que não estão aqui nes-
ta noite”, afirmou.

Insatisfeito com o siste-
ma semipresencial, o líder 
do PT na Câmara, Reginal-
do Lopes (MG), também 
criticou a manutenção dos 
trabalhos híbridos. “[A libe-
ração da máscara] Reforça a 
nossa tese da volta dos tra-
balhos presenciais, pois as 
pautas que estão sendo vo-
tadas são muito importantes 
para o país”, disse. “A partir 
da semana que vem estamos 
em obstrução total até a vol-
ta presencial dos trabalhos.” 
O PT é o maior partido de 
oposição no Congresso.

Em nota, Lira defendeu a 
decisão. “O Senado e o GDF 
[Governo do Distrito Fede-
ral] retiraram a obrigatorie-
dade da máscara. Por que a 
Câmara deveria continuar? 
Vale ressaltar que o sistema 
do Senado é totalmente vir-
tual, e na Câmara o nosso 
é híbrido, onde o deputado 
pode vir ou não.”

Teto de gastos: Lula 
diz que vai “gastar 
o que for preciso”

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
voltou a atacar o teto de 
gastos e afirmou que, em 
um eventual governo, irá 
“gastar o que for preciso 
gastar”. “Vamos fazer o 
que for necessário para 
melhorar a vida do povo. 
Vamos gastar o que for 
preciso gastar. Muitas 
vezes o gasto é investi-
mento”, afirmou Lula em 
entrevista à rádio Espi-
nharas, na Paraíba.

Ele defendeu ainda que, 
muitas vezes, os gastos são 
investimentos. “Você não 
tem que limitar, porque 
quando limita é para gastar 
menos para o benefício 
do povo. Eles consideram 
como gastos pagar aposen-
tadoria, salários, investi-
mentos na saúde”, seguiu. 
Líder nas pesquisas eleito-
rais, o petista disse ainda 
que não acredita em teto de 
gastos e que ele é “incom-
petência de quem governa 
o país”. E afirmou que vai
trabalhar para “recuperar
os direitos do povo traba-
lhador” e colocar o pobre
no orçamento e rico no
imposto de renda.

Na entrevista, Lula tam-

bém afirmou que é impor-
tante votar em candidatos 
ao Congresso Nacional que 
“pensem igual ao povo”. 
“Não dá para você botar a 
raposa para tomar conta 
do galinheiro. É preciso 
votar em pessoas que têm 
o compromisso em bene-
ficiar os mais necessitados
neste país.” O petista disse
ainda que é preciso fortale-
cer políticas sociais, gerar
emprego e ajudar micro e
pequenas empresas.

Essa não é a primei-
ra vez que Lula critica o 
mecanismo. Em entrevista 
a blogueiros no começo do 
ano, afirmou que a desi-
gualdade social deve ser 
colocada como prioridade 
do governo federal, e não 
o teto de gastos. O petista
também disse que é preciso
colocar em segundo plano
o “compromisso fiscalista”
do governo de Jair Bolso-
naro (PL). Na ocasião, afir-
mou que tal compromisso 
fiscalista da atual gestão 
faz de tudo “para garantir 
dinheiro para pagar ao 
sistema financeiro e não faz 
nada para garantir o paga-
mento da dívida social que 
é histórica em nosso país”.

Reforma. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou a votação do texto da 
reforma tributária, que teria ocorrido nesta quarta-feira (16). O relatório do senador Roberto Ro-
cha (PSDB-MA) será pautado na próxima reunião da CCJ, marcada para a próxima quarta (23).

Os deputados e senadores vão poder voltar a ficar sem máscara nas casas legislativas

Viabilidade de votações guia 
regras sanitárias no Congresso
As diferentes medidas sanitárias implementadas (ou retiradas) na Câmara 
e no Senado têm como pano de fundo estratégias sobre votações nas casas
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ECONOMIA

ECONOMIA

A inflação acelerou em fevereiro para ricos, pobres e 
classe média no Brasil. Ou seja, nenhum desses grupos con-
seguiu escapar da pressão maior sobre os preços, segundo 
o Ipea. O estudo divide a população brasileira de acordo
com seis faixas de renda domiciliar. Todas sentiram uma
inflação maior em fevereiro. O destaque mensal veio do
segmento de renda alta. Nele, a inflação acelerou de 0,34%
para 1,07% entre janeiro e fevereiro. Foi a maior taxa da
pesquisa no mês passado. O segmento de renda alta reúne
famílias com rendimento mensal domiciliar superior a R$
17.764,49. São brasileiros que têm mais condições financei-
ras para enfrentar a carestia.

Conforme o Ipea, a inflação dos mais ricos foi puxada 
pelos avanços dos preços da área de educação no começo 
do ano letivo. Houve reajustes de 6,7% nas mensalidades es-
colares e de 3,9% nos cursos extracurriculares. Em feverei-
ro, a segunda maior inflação foi sentida na outra ponta da 
pesquisa: a dos mais pobres. Na passagem dos dois últimos 
meses, o índice de preços para as famílias de renda muito 
baixa acelerou de 0,63% para 1%. O grupo reúne brasileiros 
com rendimento domiciliar inferior a R$ 1.808,79 por mês. 
É o segmento que tende a sofrer mais com o avanço dos pre-
ços. Em fevereiro, a inflação da renda muito baixa foi puxada 
pela carestia de alimentação e bebidas. A despesa com comi-
da tem maior impacto no orçamento dos mais pobres.

Inflação pressiona mais em fevereiro

Recuo. O setor de serviços, maior empregador do país, recuou 0,1% em janeiro, se comparado a dezembro. O 
dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado fi-
nanceiro, que projetava avanço de 0,3%. A retração veio após ganho de 4,7% nos dois últimos meses de 2021.

A inflação por faixa de 
renda acelerou no Brasil em 
fevereiro, principalmente 
para as famílias de renda alta, 
cuja aceleração inflacionária 
no período passou 0,34% em 
janeiro para 1,07% no mês 
seguinte. O segmento que 
apresentou a menor taxa in-
flação no período foi o das 
famílias com renda média-
-baixa (0,93%). Os dados são
do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) e fo-
ram divulgados nessa quarta-
-feira (16/03).

Ao longo do mês, as fa-
mílias de renda muito baixa
apresentam a maior alta in-
flacionária (10,9%), resultado 
que persiste pouco superior
à registrada pelas faixas de
renda baixa e média-baixa,
de 10,7% e 10,8%, respecti-
vamente, e acima da faixa de
renda alta, de 9,7%.

Os dados evidenciam o au-
mento do grupo de alimentos
e bebidas como o principal
responsável pela pressão in-
flacionária das famílias de
renda mais baixa, cuja ren-
da domiciliar é menor que
R$ 1.808,79. A situação, de
acordo com o Ipea, é expli-
cada em razão dos aumentos
registrados nos cereais, fari-
náceos e panificados, como
farinha de trigo (2,8%), pão
(1,0%), macarrão (1,1%), bis-
coito (2,3%) e feijão (9,4%).

Ainda de acordo com o
Ipea, o forte crescimento
dos preços dos alimentos in
natura, sobretudo da batata

(23,5%), da cenoura (55,4%) 
e do repolho (25,7%), além 
do aumento do café (2,5%) 
e leite (1%), ajudam a expli-
car esta contribuição altista 
para a inflação das famílias 
de menor renda. Já a pres-
são inflacionária para as 
famílias de renda mais alta 
veio dos reajustes de 6,7% 
das mensalidades escolares 
e de 3,9% dos cursos extra-
curriculares que fizeram do 
grupo educação o maior foco 
inflacionário em fevereiro.

Renda alta
Para as famílias de ren-

da domiciliar superior a R$ 
17.764,49, os reajustes de 
3,8% do transporte esco-
lar, de 2,2% do transporte 

por aplicativo e de 1,5% dos 
pacotes turísticos também 
representaram pontos que 
evidenciam o aumento. En-
tretanto, os efeitos desses au-
mentos foram sentidos com 
menos pressão por conta da 
queda de preços dos planos 
de saúde (0,69%), das passa-
gens aéreas (5%), do etanol 
(5%) e da gasolina (0,47%).

“Embora as principais al-
tas estejam concentradas nos 
grupos alimentação e educa-
ção, houve um aumento de 
preços mais generalizado 
em fevereiro, tendo em vista 
que todos os grupos exerce-
ram uma pressão altista em 
todos os segmentos de ren-
da”, disse Maria Andréia Pa-
rente, pesquisadora do Ipea.

No mesmo período de 
2021, com exceção das faixas 
de renda média e média alta, 
que registraram estabilidade, 
as outras classes apresenta-
ram aceleração da inflação 
em 2022, que foi ainda mais 
expressiva para as famílias de 
renda muito baixa, cuja taxa 
observada este ano avançou 
0,33 pontos percentuais em 
relação a fevereiro de 2021. 
As altas dos alimentos em 
domicílio, principalmen-
te os reajustes de 8,6% das 
carnes, de 19,6% das aves e 
ovos, de 43,8% do açúcar e 
de 61,2% do café, também 
provocaram impactos signi-
ficativos sobre a inflação no 
período, sobretudo para as 
camadas de renda mais baixa.

FOTO FOLHAPRESS

 A cenoura, com 55,4%, e o repolho, com 25,7%, são exemplos de alimentos in natura que registraram maior alta dos preços

Conformismo
O vice-presidente, Ha-

milton Mourão, afirmou 
que o preço dos combus-
tíveis deve recuar, mas 
não a patamares de anos 
anteriores, e que o litro 
da gasolina deve voltar ao 
nível de R$ 6. De concreto, 
depois do mega-aumento 
da Petrobras, o Congresso 
e o Governo reagiram – 
mirando eleições, claro. 
Nova lei zera as alíquotas 
do Pis/Cofins do diesel, 
biodiesel, gás de cozinha e 
querosene de aviação – ex-
ceto para gasolina. A nova 
lei também determina que 
Estados adotem alíquota 
única de ICMS.

Inadimplência
Uma em cada três 

famílias brasileiras possui 
dívidas em atraso, e a alta 
da inflação é apontada 
como o principal fator para 
que essas despesas não 
sejam pagas em dia, se-
gundo sondagem especial 
realizada pelo FGV Ibre. O 
levantamento aponta que a 
inadimplência chega a 58% 
nas famílias com renda 
de até R$ 2.100 e cai para 
10% naquelas com ganhos 
acima de R$ 9,6 mil. Na 
faixa de renda mais baixa, 
a dificuldade de conseguir 
emprego é apontada como 
principal fator que leva à 
inadimplência.

Serviços sobem
Em janeiro de 2022, o 

setor de serviços no Ceará 
variou 0,6% frente a de-
zembro do ano passado, na 
série com ajuste sazonal, 
após dois meses consecu-
tivos de queda, segundo o 
IBGE. Na série sem ajuste 
sazonal, no confronto com 
janeiro de 2021, o volume 
de serviços avançou 15,7%, 
a 10ª taxa positiva con-
secutiva. No acumulado 
dos últimos 12 meses, 
a variação foi de 13,1%, 
superando em 2,6 pontos 
percentuais a taxa de de-
zembro (13,1%) e mantendo 
a trajetória ascendente des-
de agosto de 2021.

Turismo acompanha
Ainda de acordo com 

a Pesquisa Mensal de 
Serviços, do IBGE, em 
janeiro de 2022, o índice 
de atividades turísticas no 
Ceará subiu 0,9% frente 
ao mês imediatamente 
anterior, superando em 
4,4 pontos percentuais a 
taxa de dezembro (-3,5%). 
Na comparação janeiro 
de 2022 / janeiro de 2021, 
o índice de volume de
atividades turísticas teve
alta de 18,1%, a décima
taxa positiva seguida. E no
acumulado dos últimos 12
meses, o agregado especial
de atividades turísticas
apresentou alta de 27,7%.

Energia: Pronto(a) para pagar mais caro?  
A Aneel decidiu, na terça-feira (15), que as distribui-
doras de energia vão receber um novo emprésti-
mo para cobrir os custos da crise energética de 
2021. O socorro ao setor, de R$ 10,5 bilhões, será 
dividido em duas partes, e a conta vai direto para o 
consumidor, claro, com a tarifa de luz mais cara a 
partir de 2023. A medida acontece após uma medi-
da provisória (MP) assinada por Bolsonaro no fim 
do ano passado. Cabia à agência regulamentar o 
empréstimo, definindo valores, condições e prazos. 
Pelo visto, inflação é a meta do Governo. Tá ok?

Bolsonaro: Petrobras “poderia ser privatizada hoje”
Bolsonaro afirmou que a 
Petrobras "não colabora 
com nada" e que, por ele, 
a empresa estatal "poderia 
ser privatizada hoje". 
Depois de tudo o que foi 
exposto na estatal, antes e 
depois de seu Governo, e 
sua declarada incapaci-
dade de mudar algo na 

empresa – que, há muito, já é controlada, na prática, pelos 
donos estrangeiros –, privatizar ou não significa nada, a 
não ser para mais um escândalo do destino do dinheiro 
de sua venda. O Brasil é marionete do capital estrangeiro.

Inflação aumenta e pressiona todas 
as faixas de renda em fevereiro
O aumento dos preços de alimentos como batata, cenoura, repolho,
café e leite ajudam a explicar a inflação das famílias de menor renda

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Verúzia Jar-
dim de Queiroz, Secretária, torna público o extrato dos contratos resultantes do Pregão Eletrô-
nico nº 00.007/2021-PE: nº 00.007/2021-03SME - Valor global: R$ 577.681,45; nº 00.007/2021-
04SME - Valor global: R$63.145,50 - Contratada: MIXTURI Comercio e Serviços EIRELI, através 
de sua representante legal, a Sra. Adriele Augusto da Silveira Vidal. Objeto: Aquisição de mate-
riais de construção, hidráulico e elétricos. Prazo de vigência: até 31/12/2022. Data das assinatu-
ras dos contratos: 03/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Prosseguimento de Licitação Pregão Eletrônico 
Nº 13.02.01.01.22 - PE. O Pregoeiro, torna público que a partir das 10h do dia 22/03/2022, no 
endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso público”, estará con-
tinuando a licitação cujo objeto: Aquisição de veículo tipo furgão, adaptado para transporte de 
vacina e vacinação itinerante, conforme Portaria Nº 2.627, de 27/11/2014, com o objetivo de 
fomentar e aprimorar as condições de funcionamento da rede de frios do município, de interesse 
da Secretaria Municipal da Saúde. Maiores Informações: na sede da Comissão de Licitação com 
endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 – CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce, no horário 
de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes.e www.bll.org.br. Max Ronny Pinheiro.

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 
2022.02.23.006-SRP-SMS do tipo Menor Preço, cujo objeto:  Registro de preços visando fu-
turas e eventuais aquisições de material médico hospitalar e medicamentos para atender as 
necessidades da secretaria de saúde do município, que do dia 17/03/2022 a 30/03/2022 até às 
08h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilita-
ção referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 30/03/2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de 
Lances ocorrerá a partir das 09:30h do dia 30/03/2022 (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 Quixeramobim/CE - O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 31/03/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico nº 13.03.14.01.22 - PE, cujo objeto: Aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes visando a estruturação dos estabelecimentos de saúde, conforme Portaria 
nº 1.945, de 03/08/2020, de interesse da Secretaria Municipal da Saúde, tudo conforme especi-
ficações 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, 
Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso 
público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no ende-
reço citado, no horário das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de abertura dos envelopes de proposta da Tomada de 
Preços nº 04.001/2022-TP. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas 
funções, torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento da 
fase de habilitação do Processo Licitatório, cujo objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços especializados de planejamento, organização e realização de processo seletivo de provas 
para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de nível superior, nível médio e 
de nível fundamental da prefeitura, bem como o processo seletivo para o preenchimento dos cargos 
de agente comunitário de saúde e de agente de combate as endemias. A abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços, fica marcada para o dia 23/03/2022 às 09h. Para obter informa-
ções detalhadas no setor da comissão permanente de licitação, em dias de expediente normal, com 
endereço na Trav. José Jorge Matias, s/n, Campo Velho, Quixadá/Ce. Mirlla Maria Saldanha Lima.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Educação; 
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Trabalho e Assistência 
Social. Contratada: A. Soares Barreto Combustíveis. Educação, Valor Global de R$ 3.827.850,00 
(três milhões oitocentos e vinte e sete mil oitocentos e cinqüenta reais). Infraestrutura e Desen-
volvimento Econômico: Valor Global de R$ 3.273.840,00 (três milhões duzentos e setenta e três 
reais oitocentos e quarenta reais). Trabalho e Assistência Social: Valor Global de R$ 733.410,00 
(setecentos e trinta e três mil quatrocentos e dez reais). Objeto: Registro de preços para futuras 
aquisições de combustíveis e outros derivados de petróleo destinado a atender as necessidades 
da Unidades Administrativas do município, conforme especificações em anexo. Procedimento Li-
citatório: Pregão Presencial Nº 2022.01.25.001-GM. Vigência dos Contratos: da data da assinatu-
ra do contrato a 31/12/2022. Dotações Orçamentárias: EDUCAÇÃO: 18.18.12.361.1201.2.019 e 
07.07.12.122.0402.2.017. Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico: 11.11.04.122.0402.2.038. 
Trabalho e Assistência Social: 08.08.08.244.0807.2.082. Elemento de Despesa: 33.90.30.00. Assi-
na pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas das Secretarias. Assina 
pela Contratada: Meliane Ferreira Leandro. Data da Assinatura: 08/02/2022.

ESTADO DO CEARÁ – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE 
JAGUARIBE - AVISO DE LICITAÇÃO –N° 2022031401-PP. O Pregoeiro do SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, torna público para conhecimento dos 
interessados que, no próximo dia 30 de MARÇO de 2022 às 08:00 hs, na Sede da Comissão 
de Licitação, localizada na Rua Sete de Setembro, 440 – Centro – Jaguaribe/CE, estará 
realizando Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo critério de julgamento 
é MENOR PREÇO POR ITEM, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPAPE PEQUENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE/CE, o qual 
encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 07:00hs às 13:00hs. Jaguaribe 
– CE, 16 de MARÇO de 2022. Francisco Elidenes da Silva - Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O município 
de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão Eletrônico N° 0012202.2022. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA USO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO DE URUOCA-CE.  Abertura da sessão pública virtual será dia 29 de 
março de 2022, às 10h30min (Horário de Brasília) através do site: http://www.bll.org.br Informações: 
pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação 
- O município de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão
Eletrônico N° 0010902.2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E
PROTETORES DE ARO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Abertura da sessão pública
virtual será dia 30 de março de 2022, às 08h00min (Horário de Brasília) através do
site: http://www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA
ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

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.
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