
A guerra na Ucrânia en-
trou na quarta semana nes-
ta quinta-feira (17) com 
anunciados progressos nas 
negociações com a Rússia, 
que seguem ao longo do dia 
de forma virtual, mas sem 
o cessar dos bombardeios
em áreas civis das maiores
cidades do país. Em Kiev, a
capital, uma pessoa morreu
e três ficaram feridas após
restos de um míssil russo
abatido caírem em um pré-
dio residencial, destruindo
dois apartamentos, de acor-
do com os serviços de emer-
gência. Cerca de 30 morado-
res foram retirados do local.

A situação, dizem as Forças 
Armadas da Ucrânia, poderia 
ter sido pior. Os militares ale-
gam ter derrubado ao menos 
dez foguetes e aviões russos 
durante a noite e a madruga-
da no céu da capital, entre eles 
um avião russo de ataque ao 
solo Su-25 e um caça Su-35.

Também seguem as buscas 
em um teatro de Mariupol, ci-
dade portuária de 400 mil ha-
bitantes sob intenso bombar-
deio russo, onde uma bomba 

teria atingido um teatro na 
véspera, segundo as autori-
dades locais - Moscou nega o 
ataque a civis.

De acordo com a ONG Hu-
man Rights Watch (HRW), o 
edifício abrigava pelo menos 
500 pessoas, deslocados inter-
nos do conflito que procura-
vam abrigo. Imagens de saté-
lite distribuídas pela empresa 
Maxar Technologies, dos Es-
tados Unidos, coletadas ain-
da nesta semana, mostram a 
palavra “crianças” desenhada 
no pátio do local.

Condições
A HRW disse que, como 

a confirmação das informa-
ções de forma independente 
é difícil devido às condições 
locais, não é possível descar-
tar a possibilidade de que ali 
também houvesse um alvo 
militar. Ainda assim, a pes-
quisadora sênior Belkis Wille 
disse que o episódio levanta 
“sérias preocupações” sobre 
qual era o alvo pretendido em 
uma cidade onde civis já estão 
sitiados há dias, e serviços de 
comunicação, energia, água 

e aquecimento foram quase 
completamente cortados.

O deputado ucraniano 
Dmitro Gurin, cujos pais es-
tão em Mariupol, disse à rede 
britânica BBC que o prédio 
está destruído, mas que infor-
mações sugerem que o abrigo 
antiaéreo possa ter sido man-
tido intacto, de modo que 
aqueles que ali se refugiaram 
podem ter sobrevivido. O go-
verno local não divulgou nú-
meros de vítimas.

Embora persistam os 
bombardeios, o Ministério 
da Defesa do Reino Unido, 
em relatório da inteligência 
divulgado durante a madru-
gada, disse que a invasão 
militar russa está estagnada 
em todas as frentes. As for-
ças russas fizeram progressos 
mínimos por terra, mar ou ar 
nos últimos dias e continuam 
a sofrer grandes perdas, alega 
o documento.

O governo russo informou
que negociações com Kiev, 
outrora presenciais, na Bela-
rus, seguem de forma virtual 
ao longo dia. As manifesta-
ções mais otimistas até aqui 

foram feitas na quarta, quan-
do a chancelaria russa sina-
lizou que um acordo sobre a 
neutralidade da Otan, uma 
das demandas principais de 
Putin, estaria na esteira.

Menos otimistas, porém, 
têm sido as manifestações do 
lado ucraniano. Um assessor 
de Zelenski reforçou nesta 
quinta que a posição de de-
fesa das fronteiras do país 
estabelecidas em 1991, quan-
do a Ucrânia conquistou sua 
independência, após o fim da 
União Soviética, não foi alte-
rada. “Nunca vamos desistir 
de nossos interesses nacio-
nais”, disse Oleksi Arestovish.

A declaração importa, 
em especial, porque as áre-
as da Crimeia, anexada pela 
Rússia há oito anos, e das 
autoproclamadas repúblicas 
separatistas do Donbass, re-
centemente reconhecidas por 
Moscou, faziam parte do ter-
ritório ucraniano na década 
de 1990 . Putin, no entanto, 
estabeleceu o reconhecimen-
to da independência dessas 
regiões como uma das condi-
ções para encerrar a guerra.
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INTERNACIONAL
Ex-tenista. O ex-tenista ucraniano Alexandr Dolgopolov afirmou que está pronto para atirar em
invasores russos. O ex-atleta se juntou à resistência ucraniana em Kiev. “Conheço amigos cuja 
família inteira foi dizimada. Eles matam nossos filhos, eles matam nossas mulheres”, disse.
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O presidente dos EUA, 
Joe Biden, voltou a atacar 
seu homólogo russo, Vla-
dimir Putin, nesta quinta-
-feira (17). Em evento no
Capitólio, ele disse que a
guerra na Ucrânia tem sido
liderada por um “ditador
assassino e puro bandido”,
sem citar Putin nominal-
mente. Biden comentava a
posição do Reino Unido e
da Irlanda contra o conflito,
em um evento pelo dia de
são Patrício.

Um dia antes, o presiden-
te americano havia chama-
do Putin de “criminoso de 
guerra” -o que foi rebatido 
pelo Kremlin como “retóri-
ca inaceitável e imperdoá-
vel”. Nesta quinta, o secre-
tário de Estado Antony 
Blinken disse que concorda 
com Biden e que os ata-
ques militares da Rússia na 
Ucrânia constituem “crimes 
de guerra”.

“Atirar intencionalmen-
te em civis é um crime de 
guerra. Depois de toda 
a destruição nas últimas 
semanas, é difícil para mim 

concluir que os russos estão 
fazendo o oposto”, disse 
Blinken durante entrevista 
coletiva, esclarecendo que 
o processo legal para uma
acusação ainda estava em
andamento.

“O presidente Biden disse 
que, na opinião dele, crimes 
de guerra foram cometidos 
na Ucrânia. Pessoalmente, 
eu concordo”, acrescentou. 
Blinken prometeu com-
partilhar os resultados 
de uma investigação do 
Departamento de Estado 
sobre o assunto com órgãos 
internacionais que também 
apuram os responsáveis 
por ataques contra civis na 
Ucrânia. Ele ainda comen-
tou as negociações envol-
vendo Ucrânia e Rússia e 
disse que não vê “esforços 
significativos” por parte de 
Moscou para acabar com a 
guerra.

O secretário de Estado 
americano, Antony Blinken, 
confirmou na tarde desta 
quinta-feira (17) que um 
cidadão americano morreu 
na guerra na Ucrânia.

Joe Biden chama 
Vladimir Putin de 
“ditador assassino”

Guerra na Ucrânia entra na 
quarta semana sem trégua
Conflito entrou na quarta semana nesta quinta-feira (17) com anunciados 
progressos nas negociações com a Rússia, que seguem de forma virtual

EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CNPJ n.º 08.437.841/0001-72
O Presidente da COOPFIRME, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 24 do Estatuto Social, CONVOCA 
os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data somam 25 (vinte e cinco)  para se reunirem em  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 31 DE MARÇO DE 2022 (quinta-feira), na sede  
administrativa da COOPFIRME,  sito na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 667 – Parque Genibau, Fortaleza-Ceará, 

COOPFIRME - COOPERATIVA DE CONFECÇÃO DE ARTEFATOS TEXTEIS PASSO FIRME LTDA

às 13 h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas em condições de votar, ou em 
segunda convocação às 14 h, com a presença de metade mais um das associadas em condições de votar, ou, ainda, em 
terceira e última convocação às 15 h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em condições de votar, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas dos órgãos de administração pertinentes ao 
exercício findo em 31/12/2021. A prestação de contas compreende: a)  Relatório da Gestão;  b)  Balanço Patrimonial; c)  
Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas no exercício de 2021;d) Parecer do Conselho Fiscal. II -  Destinação das 
Sobras ou Perdas apuradas; III – Plano de atividades para o exercício 2022; IV – Eleição e posse dos membros do Conselho 
de Administração; V -  Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal. VII – Admissão e Demissão de Cooperados; VIII - 
Assuntos diversos de interesse social sem caráter deliberativo. Fortaleza/CE, 18 de Março de 2022.

LUIS LEÃO DA SILVA - PRESIDENTE 

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 014/2022 - PE, cujo objeto: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
JAGUARETAMA/CE. PARA O EXERCÍCIO 2022. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 18/03/2022 as 
08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 01/04/2022, as 08h00mim; data de abertura 
das propostas: 01/04/2022, às 08h10; início de disputa de preços: 01/04/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; 
www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama - CE, 17 de 
Março de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 015/2022 - PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 
DE BENS IMÓVEIS (MAT. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL), ELÉTRICO, HIDRÁULICO, 
FERRAMENTAS E PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA - CE. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 18/03/2022 as 
08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 31/03/2022, as 08h00mim; data de abertura das 
propostas: 31/03/2022, às 08h10; início de disputa de preços: 31/03/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; 
www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama - CE, 17 de Março 
de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - Comarca de Caucaia - 1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia 
- Rua Sérvulo Braga Moreira, s/n, Novo Pabussu - CEP 61600-272, Fone: (85) 3368-8989, Caucaia-CE - E-mail: 
caucaia.1civel@tjce.jus.brCaucaia. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). 0059006-Processo nº: 
05.2017.8.06.0064. 0059814-10.2017.8.06.0064,  0062247-21.2016.8.06.0064 Usu-  Apensos: . Classe: 
capião. Usucapião Extraordinária. Antonio Vasco de Oliveira e outro. EDITAL DE  Assunto:  Requerente:  
CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. A DOUTORA MARIA VALDILENY SOMBRA FRANKLIN, Juíza de 
Direito Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia-CE, Estado do Ceará, por nomeação legal, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 30 (trinta) dias o virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e expediente da Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Caucaia, os termos de uma Ação de Usucapião de nº 0059006-05.2017.8.06.0064/0, que promove 
Antonio Vasco de Oliveira brasileiro, casado, autônomo, CPF nº 778.609.933-68 e sua esposa Juciana 
Barbosa Mota, brasileira, do lar, casada, CPF nº 041.332.153-38, de um imóvel urbano de forma regular, 
desenhado na escala 1:500, de propriedade de Juciana Barbosa Mota, situado na Rua A (Atual Rua Leão 
Marinho), s/nº, Loteamento Parque Leblon, quadra 09, constituído pelos lotes 05 e 06 a 183,00m para a 
Avenida Ulisses Guimarães e a 90,00m para o Oceano Atlântico - Município de Caucaia – Estado do Ceara. Ao 
Norte (frente): em um segmento de reta, partindo do P1 ao P2, com angulo interno de 90º0', medindo 30,00m, 
limitando-se com a Rua A(Atual Rua Leão Marinho); ao Sul (fundos): em um segmento de reta, partindo do P3 
ao P4, com angulo interno de 90º0', medindo 30,00m, limitando-se com os Lotes 19 e 20 desta mesma quadra 
pertencente a Luiz Gonzaga Barbosa Júnior; ao Leste (lado direito): em um segmento de reta, partindo do P2 
ao P3, com angulo interno de 90º0', medindo 33,00m, limitando-se com o Lote 04 desta mesma quadra, 
pertencente a Lígia Silva do Nascimento; ao Oeste (lado esquerdo): em um segmento de reta, partindo do P4 
ao P1, com angulo interno de 90º0', medindo 33,00m, limitando-se com o Lote 07 desta mesma quadra, 
pertencente a José Afrânio Edmundo, junta-se a este, a planta para os devidos fins.  mandou o (a) Juiz Assim,
(a) expedir este Edital para a dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, de todos os CITAÇÃO 
termos da ação, bem como, para, querendo, responderem ao pedido no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 
vencimento do prazo do Edital, sob pena de revelia e confesso, bem como de serem aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados na inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos, vai o presente afixado no local pú- 
blico de costume e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Caucaia, Es- 
tado do Ceará, aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois (2022). Eu, Lissa Marielle Torres 
Aguiar, Supervisora de Unidade, o digitei e subscrevi. Maria Valdileny Sombra Franklin - Juíza de Direito. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Concorrência 
Pública n° 22.14.01/CP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados 
que, no dia 20 de abril de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Concorrência 
Pública, n° 22.14.01/CP, cujo objeto é Contratação de Empresa especializada, para Prestação 
de Serviços Técnicos Especializados na Preparação, Encaminhamento e Acompanhamento 
de Processos de Recobramento de Haveres, Originariamente Recolhidos a outros Órgãos 
Oficiais Depositários de acordo com a Legislação Pertinente, Lei 9.796 de 05 de Maio de 1999; 
Dec. 3.112 de 6 de junho de 1999; Dec. 3.217 de 22 de outubro de 1999 e Portaria MPAS 6.209 
de 16 de dezembro de 1999, apoiando e treinando os funcionários do Instituto de Previdência 
dos Servidores Municipais de Itapipoca- ITAPREV. O Edital completo poderá ser consultado pelo 
sítio  https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Itapipoca/CE, 17 de março de 2022. Helano Braga Lima dos 
Santos - Ordenador de Despesas do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca.

Sindimotos-CE - Aviso Resumido do Edital. Sindicato dos Moto-Boys, Motoqueiros, Motoqueiros Vendedores 
e Pré Vendedores, Motoqueiros Cobradores, Mensageiros, Mecânicos e Vendedores Específicos na Área 
Motociclistica do Estado do Ceará – Eleições Sindicais – Aviso Resumido do Edital de Convocação. Pelo 
presente Edital, o SINDIMOTOS-CE, de acordo com o art. 29º do Estatuto Social da entidade, faz saber 
que no dia 04 de abril do corrente ano, no horário das 08:00 horas às 16:00 horas de acordo com o art. 
29º e parágrafos do Estatuto, será realizado eleições para composição da Diretoria Executiva, do Conselho 
Fiscal e dos Delegados Representantes junto à Federação, efetiva e suplente, para o quinquênio do mandato 
de 18 de abril de 2022 à 17 de abril de 2027, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis e corridos, 
contados da data da publicação do presente edital, no período de 21 á 28 de março de 2022, para registro 
de chapa para concorrer ao pleito eleitoral, de acordo com o art. 29º, parágrafo 2º do estatuto social. O 
requerimento para registro de chapa deverá se fazer acompanhar dos documentos exigidos nos estatutos 
sociais e regimento eleitoral, e será dirigido ao presidente da Comissão Eleitoral, podendo ser assinado 
por qualquer dos integrantes da chapa interessada a concorrer ao pleito. O requerimento, acompanhado 
dos documentos, deverá ser protocolado na secretaria do sindicato, que funcionará no horário dás 08:00 
às 13:00 horas, de Segunda á Sexta-feira, localizada na Rua Nogueira Acioli, nº 1605 – Joaquim Távora – 
Fortaleza – Ceará – CEP: 60.110-140, onde a Comissão Eleitoral se encontrará a disposição dos interessados 
para atendimento, prestação de informações sobre o processo eleitoral, recebimento de documentação e 
fornecimento do correspondente comprovante. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 
3 (três) dias úteis e corridos, a contar do Edital de publicação da relação de chapas inscritas, nos termos do 
Regimento Eleitoral. Será declarada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos, e em caso de 
empate será considerada vencedora a chapa que tiver o presidente mais velho, nos termos do artigo 28 dos 
Estatutos. As mesas coletoras de votos serão compostas de 01 (uma) urna fixa localizada na sede (Fortaleza 
– localizada na Rua Nogueira Acioli, nº 1605 – Joaquim Távora – Fortaleza – Ceará), e 01 (uma) urna itinerante 
que percorrerá as empresas onde se encontrem associados em condição de votar. A apuração do pleito será
realizada na sede do sindicato, imediatamente após o encerramento das votações, com uma única mesa
apuradora. Cópias deste edital serão afixadas na sede e sub-sedes do sindicato e será publicado em jornal de
grande circulação no estado do Ceará. A Comissão Eleitora nomeada é formada por: Ardilis Piterson Pereira
de Souza Arrais (Presidente) Monaliza Rocha Colares (1º Secretário) e Irlis Karenio Pinheiro (2º Secretario).
Fortaleza (CE), 18 de Março de 2022. Glauberto Barbosa de Almeida (Presidente – SINDIMOTOS-CE).

EDUARDO CONSENTINO, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 
51.855.716/0001-01, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar 
do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 28 de Março 
de 2022 às 11:40 horas. Segundo Leilão: dia 30 de Março de 2022 às 11:40 horas . Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 
– Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. 
Descrição dos Imóveis: 1- UM TERRENO situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no 
loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 01, da Quadra 08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, 
fazendo esquina para o lado esquerdo (NORTE), com a Área Verde 02, perfazendo uma área total de 136,55 m², medindo e extremando: 
ao LESTE (frente), medindo 8,02m, com a referida Rua H; ao OESTE (fundos), medindo 8,33m, confrontando com terras de Luis Josino 
Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 17,94m, confrontando com o lote 02 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 
16,19m, confrontando com a Área Verde 02. Matrícula nº 17.222 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 
2- UM TERRENO situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado 
“VILLA RICA”, constituído pelo Lote 04, da Quadra 08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, distando 22,06m, para o lado 
esquerdo (NORTE), com a Área Verde 02, perfazendo uma área total de 152,40 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 
7,02m, com a referida Rua H; ao OESTE (fundos), medindo 7,29m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), 
medindo 22,54m, confrontando com o lote 05 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 21,01m, confrontando com o 
lote 03 da mesma quadra. Matrícula nº 17.223 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 3- UM TERRENO
situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, 
constituído pelo Lote 05, da Quadra 08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, distando 29,08m, para o lado esquerdo 
(NORTE), com a Área Verde 02, perfazendo uma área total de 163,12 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 7,02m, 
com a referida Rua H; ao OESTE (fundos), medindo 7,29m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 
24,07m, confrontando com o lote 06 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 22,54m, confrontando com o lote 04 da 
mesma quadra. Matrícula nº 17.224 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 4- UM TERRENO situado no 
lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo 
Lote 07, da Quadra 08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, distando 42,12m, para o lado esquerdo (NORTE), com a Área 
Verde 02, perfazendo uma área total de 156,22 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 6,02m, com a referida Rua H; ao 
OESTE (fundos), medindo 6,25m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 26,69m, confrontando 
com o lote 08 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 25,38m, confrontando com o lote 06 da mesma quadra. 
Matrícula nº 17.225 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 5- UM TERRENO situado no lugar denominado 
MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 13, da Quadra 
08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, distando 27,52m, para o lado direito (SUL), com a Rua Francisco Alves Simão, 
perfazendo uma área total de 203,48 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 6,02m, com a referida Rua H; ao OESTE 
(fundos), medindo 6,25m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 34,57m, confrontando com o 
lote 14 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 33,26m, confrontando com o lote 12 da mesma quadra. Matrícula nº 
17.226 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 6- UM TERRENO situado no lugar denominado 
MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 14, da Quadra 
08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, distando 20,64m, para o lado direito (SUL), com a Rua Francisco Alves Simão, 
perfazendo uma área total de 208,90 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 6,88m, com a referida Rua H; ao OESTE 
(fundos), medindo 6,25m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 33,81m, confrontando com o 
lote 15 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 34,57m, confrontando com o lote 13 da mesma quadra. Matrícula nº 
17.227 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 7- UM TERRENO situado no lugar denominado 
MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 15, da Quadra 
08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, distando 13,20m, para o lado direito (SUL), com a Rua Francisco Alves Simão, 
perfazendo uma área total de 233,66 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 7,44m, com a referida Rua H; ao OESTE 
(fundos), medindo 7,29m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 34,01m, confrontando com o 
lote 16 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 33,81m, confrontando com o lote 14 da mesma quadra. Matrícula nº 
17.228 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 8- UM TERRENO situado no lugar denominado 
MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 16, da Quadra 
08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, fazendo esquina, para o lado direito (SUL), com a Rua Francisco Alves Simão, 
perfazendo uma área total de 339,20 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo13,20m, com a referida Rua H; ao OESTE 
(fundos), medindo 10,50m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 46,38m, confrontando com a 
Rua Francisco Alves Simão; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 34,01m, confrontando com o lote 15 da mesma quadra. Matrícula 
nº 17.229 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 9- UM TERRENO situado no lugar denominado 
MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 10, da Quadra 
10, de forma regular, localizado do lado par da Rua G, distando 55,79m para o lado esquerdo (NORTE), com a Área Verde 03, perfazendo 
uma área total de 150,76 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 6,03m, com a referida Rua G; ao OESTE (fundos), 
medindo 6,03m, confrontando com a Área Verde 03; ao SUL (Lado direito), medindo 25,13m, confrontando com o lote 09 da mesma 
quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 25,13m, confrontando com o lote 11 da mesma quadra. Matrícula nº 17.230 do Cartório 
Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 10- UM TERRENO situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e 
Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 12, da Quadra 10, de forma regular, localizado 
do lado par da Rua G, distando 43,73m para o lado esquerdo (NORTE), com a Área Verde 03, perfazendo uma área total de 150,76 m², 
medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 6,03m, com a referida Rua G; ao OESTE (fundos), medindo 6,03m, confrontando 
com a Área Verde 03; ao SUL (Lado direito), medindo 25,13m, confrontando com o lote 11 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado 
esquerdo), medindo 25,13m, confrontando com o lote 13 da mesma quadra. Matrícula nº 17.231 do Cartório Facundo 2º Ofício do 
Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 11- UM TERRENO situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de 
Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 13, da Quadra 10, de forma regular, localizado do lado par 
da Rua G, distando 37,70m para o lado esquerdo (NORTE), com a Área Verde 03, perfazendo uma área total de 150,76 m², medindo e 
extremando: ao LESTE (frente), medindo 6,03m, com a referida Rua G; ao OESTE (fundos), medindo 6,03m, confrontando com a Área 
Verde 03; ao SUL (Lado direito), medindo 25,13m, confrontando com o lote 12 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 
25,13m, confrontando com o lote 14 da mesma quadra. Matrícula nº 17.232 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de 
Eusébio/CE. 12- UM TERRENO situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento 
denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 14, da Quadra 10, de forma regular, localizado do lado par da Rua G, distando 31,67m 
para o lado esquerdo (NORTE), com a Área Verde 03, perfazendo uma área total de 150,76 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), 
medindo 6,03m, com a referida Rua G; ao OESTE (fundos), medindo 6,03m, confrontando com a Área Verde 03; ao SUL (Lado direito), 
medindo 25,13m, confrontando com o lote 13 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 25,13m, confrontando com o 
lote 15 da mesma quadra. Matrícula nº 17.233 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 13- UM TERRENO
situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, 
constituído pelo Lote 26, da Quadra 10, de forma regular, localizado do lado impar da Rua H, distando 12,06m para o lado direito 
(NORTE), com a Área Verde 03, perfazendo uma área total de 150,76 m², medindo e extremando: ao OESTE (frente), medindo 6,03m, 
com a referida Rua H; ao LESTE (fundos), medindo 6,03m, confrontando com o lote 07 da mesma quadra; ao SUL (Lado esquerdo), 
medindo 25,13m, confrontando com o lote 25 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado direito), medindo 25,13m, confrontando com o lote 
27 da mesma quadra. Matrícula nº 17.234 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 1º Leilão R$ 545.881,60. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 541.697,36. Caso não haja licitantes ou 
não seja atingida a oferta mínima prevista, os bens serão vendidos em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 30 de março de 2022, às 11:40 horas, 
no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online 
o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, 
condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. Os imóveis 
não poderão ser vendidos separadamente. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas 
à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação 
e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, 
certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 
(noventa) dias. Os imóveis objetos do leilão serão alienados em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontram inclusive no 
tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que 
porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de
conservação, localização, situação fiscal e ocupação dos imóveis arrematados. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante o direito de preferência para adquirir os imóveis por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) 
de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos 
judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese dos imóveis arrematados estarem ocupados ou locados, o arrematante 
assume total responsabilidade no tocante às suas desocupações, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime 
a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com 
referência aos imóveis e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 28/03/2022 às 11h40 2º Leilão: dia 30/03/2022 às 11h40

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA 
ADMINISTRATIVA

O Dr. HORÁCIO MARQUES NETO, 2º Tabelião Público-Oficial Privativo do Registro de Imóveis – Oficial 
Privativo do Registro de Títulos e Documentos – Oficial Privativo do Registro de Pessoas Jurídicas – Oficial 
do Protesto de Títulos da Comarca de Maranguape/Ceará, situado na Rua Cel. Antônio Botelho nº 34, FAZ 
SABER aos Senhores JEOVÁ COLARES JÚNIOR, FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, ESPÓLIO DE 
ANTÔNIO GOMES FILHO, LUIZ DE CASTRO GOMES, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO LEITE E ESPÓLIO 
DE ASSIS CLAUDIO FERREIRA, através do presente EDITAL, que por esta Serventia está processando 
uma solicitação de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, promovida por HAPVIDA 
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 63.554.067/0001-98, com sede na Avenida 
Heráclito Graça, nº 406, 2º Andar, Centro, em Fortaleza/CE, objeto do Processo Administrativo nº 62529. 
O imóvel objeto deste processo é: Fazenda Umarizeiras, localizada no distrito de Sapupara, nesta cidade 
de Maranguape-CE, com área (Sistema Geodésico Local): 247,6168ha e perímetro (m):8.144,94m, com 
as demais características constantes no memorial descrito e planta de situação apresentados nessa 
Serventia; A impugnação do edital por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente 
fundamentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, 
por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente fundamentada. Não sendo impugnada a 
solicitação, presumir-se-ão aceitos pelos confrontantes como verdadeiros os fatos articulados no mesmo, 
presumindo-se sua anuência pela falta de impugnação. Toda a documentação encontra-se disponível 
nesta Serventia para análise dos confinantes ora notificado.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA
O Dr. HORÁCIO MARQUES NETO, 2º Tabelião Público-Oficial Privativo do Registro de Imóveis – Oficial 
Privativo do Registro de Títulos e Documentos – Oficial Privativo do Registro de Pessoas Jurídicas – Oficial 
do Protesto de Títulos da Comarca de Maranguape/Ceará, situado na Rua Cel. Antônio Botelho nº 34, FAZ 
SABER aos Senhores ERONILDO PAULO FELIX, ESPÓLIO DE LUIZ FRANÇA FERREIRA BRAGA, 
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO GOMES OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LUIZ DE 
FRANÇA FERREIRA BRAGA E MARIA ANTÔNIA OLIVEIRA TEODORIO, através do presente EDITAL, 
que por esta Serventia está processando uma solicitação de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, 
promovida por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 63.554.067/0001-
98, com sede na Avenida Heráclito Graça, nº 406, 2º Andar, Centro, em Fortaleza/CE, objeto do Processo 
Administrativo nº 62530. O imóvel objeto deste processo é: Um imóvel de formato irregular, parte 
desmembrada do imóvel situado no lugar Cajazeiras, distrito de Jubaia, Maranguape-CE, com um área 
de 22.7595ha e perímetro de 2356.78m, com as características constantes no memorial descrito e planta 
de situação apresentados nessa Serventia; A impugnação do edital por escrito, perante o oficial que este 
subscreve, devidamente fundamentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 
publicação do presente edital, por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente 
fundamentada. Não sendo impugnada a solicitação, presumir-se-ão aceitos pelos confrontantes como 
verdadeiros os fatos articulados no mesmo, presumindo-se sua anuência pela falta de impugnação. Toda 
a documentação encontra-se disponível nesta Serventia para análise dos confinantes ora notificado.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA 
ADMINISTRATIVA

 O Dr. HORÁCIO MARQUES NETO, 2º Tabelião Público-Oficial Privativo do Registro de Imóveis – Oficial 
Privativo do Registro de Títulos e Documentos – Oficial Privativo do Registro de Pessoas Jurídicas – Oficial 
do Protesto de Títulos da Comarca de Maranguape/Ceará, situado na Rua Cel. Antônio Botelho nº 34, FAZ 
SABER aos Senhores GONÇALO FERREIRA GASPAR, JERÔNIMO DE ABREU JUNIOR e CARLOS 
EUGÊNIO BOTELHO MONTEIRO, através do presente EDITAL, que por esta Serventia está processando 
uma solicitação de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, promovida por HAPVIDA 
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 63.554.067/0001-98, com sede na Avenida 
Heráclito Graça, nº 406, 2º Andar, Centro, em Fortaleza/CE, objeto do Processo Administrativo nº 62531. 
O imóvel objeto deste processo é: Um imóvel de formato irregular, parte desmembrada do imóvel situado 
no lugar Cajazeiras, distrito de Sapupara, Maranguape-CE, com um área de 17.3450ha e perímetro de 
2326.67m, com as características constantes no memorial descrito e planta de situação apresentados 
nessa Serventia; A impugnação do edital por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente 
fundamentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, 
por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente fundamentada. Não sendo impugnada a 
solicitação, presumir-se-ão aceitos pelos confrontantes como verdadeiros os fatos articulados no mesmo, 
presumindo-se sua anuência pela falta de impugnação. Toda a documentação encontra-se disponível 
nesta Serventia para análise dos confinantes ora notificado.

CARTÓRIO ALMEIDA 3° OFÍCIO. CNPJ/MF 03169830000135. Canindé - CE -3° 
OFÍCIO JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - Tabelião e Registrador. CAIO 
MAGNI ALMEIDA LIZETE T. MAGNI ALMEIDA - Substitutos. REG. DE IMÓVEIS, 
ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTESTOS, REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, 
AUTENTICAÇÕES, RECONH. DE FIRMAS, REG DE PESSOAS JURÍDICAS Travessa 
Pompilio Cruz, 257, Centro - Canindé-Ceará - Fone: 85 3343-1995 / Fax: E-MAIL 
cartorioalmeidacan@hotmail.com. EDITAL DE INTIMAÇÃO. JÚLIO EDUARDO 
LIMA DE ALMEIDA, registrador imobiliário da comarca de Canindé, Estado do Ceará, 
em cumprimento ao disposto no Provimento 17/2017/CGJCE, Art. 770-F, parágrafo 5º., 
vem NOTIFICAR O Sr. FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA, estando em lugar incerto, 
não sabido ou inacessível nessa cidade e não estando nem no imóvel urbano de sua 
propriedade, RUA PRESIDENTE DUTRA, N°820, ALTO GUARAMIRANGA, CIDADE 
DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ, para se manifestar em 15 (quinze) dias, sobre o 
requerimento feito por FRANCISCO PINTO ALMEIDA, solicitando a comprovação da 
posse por meio do USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL-PROCESSO No. 135/2022, do 
imóvel situado na AVENIDA RAIMUNDO ALCOFORADO, S/N, ALTO 
GUARAMIRANGA, CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ. A falta de impugnação 
no prazo acima significará sua anuência. Canindé, Ceará, 16 de março de 2022.  
JÚLIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA -- Notário e Registrador Público

CEMERGE - Cooperativa de Trabalho dos Médicos Emergencistas do Ceará Ltda. CNPJ/MF 
03.200.244/0001-06 - NIRE 23.400.009.250 - Convocação da Assembleia Geral Ordinária - Edital 
de 1º, 2º e 3º Convocações - Os associados da CEMERGE-Cooperativa de Trabalho dos Médicos 
Emergencistas do Ceará Ltda., ficam convocados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se 
na rua Costa Barros, 2.422, bairro da Aldeota, Fortaleza, Ceará, no dia 31 de março de 2022 às 
08:00 horas em primeira convocação, se presentes pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados em 
condições de votar, ou em segunda convocação, às 09:00 horas, com a presença de pelo menos 
metade mais um dos associados em condições de votar, ou finalmente em terceira convocação às 
10:00 horas, se estiverem presentes no mínimo 50 (cinquenta) associados com direito a voto, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos: I - Prestação de contas da Diretoria acompanhadas com o 
relatório da gestão, balanço patrimonial, demonstrativo de sobras e perdas, e Parecer do Conselho 
Fiscal referentes ao exercício encerrado em 31.12.2021; II - Destinação do resultado do exercício; 
III - Fixação do pró-labore da Diretoria, e das cédulas de presença do Conselho de Administração e 
Fiscal; e IV - Eleição para o Conselho Fiscal. Para efeito de “quorum”, o quadro social, com direito 
a voto, é constituído, nesta data, por 4.694 (quatro mil, seiscentos e noventa e quatro) associados.  
Fortaleza-CE, 17 de março de 2022. José Lindemberg da Costa Lima - Diretor-Presidente

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° 18230 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NÍCOLAS ROBERT DE BARROS LOPES e CARLA PAMELA EDUARDO SANTOS;
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, 17/03/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

PREÁ LOTEAMENTO E POUSADA LTDA.
CNPJ/ME 07.125.287/0001-25

AVISO AOS SÓCIOS
Comunicamos que estarão à disposição dos Senhores Sócios da PREÁ LOTEAMENTO E POUSADA LTDA., a 
partir do dia 29 de março de 2022, na sede da sociedade localizada na Vila Preá, s/nº, Preá, no município de Cruz/
CE, CEP 62595-000, os documentos relativos às matérias a serem levadas à deliberação em Assembleia Geral 
Ordinária de Sócios a ser convocada oportunamente, na forma da lei. Cruz/CE, 17 de março de 2022. Silmara 
Ambrósio da Fonseca Américo, administradora.
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ECONOMIA

Engana-se quem pensa que o efeito da alta dos combus-
tíveis vai se restringir às bombas dos postos de gasolina 
ou às prateleiras dos supermercados, inflacionadas com 
o custo do transporte. A conta de luz também vai subir.
O Governo e órgãos do setor elétrico ainda fazem as con-
tas, uma equação complicada em função da volatilidade
diária que domina os preços dentro e fora do Brasil, mas
o fato é que o preço do óleo diesel subiu, e esse repasse
é inevitável para bancar as operações de usinas térmicas
movidas pelo combustível.

Essas usinas, que são as mais caras de todas as fontes de 
geração, já foram acionadas à exaustão até o fim de 2021, 
com a crise hídrica. Com as chuvas de verão, parte delas 
foi desligada, mas centenas continuam em operação, por 
dois motivos: essa geração ajuda a preservar os reservató-
rios das hidrelétricas para que eles atravessem o período 
seco; e as térmicas a óleo são, basicamente, a única fonte 
de energia elétrica em centenas de municípios do Brasil 
ainda não conectados ao sistema nacional de transmissão. 
O fato é que, com o acionamento das usinas a óleo, quem 
paga mais essa conta é o consumidor, por meio de um en-
cargo embutido na conta de luz, a Conta de Consumo de 
Combustíveis (CCC). No fim do ano passado, já se previa 
que as despesas com o encargo subiriam 21% neste ano, 
para R$ 10,3 bilhões, com o aumento dos combustíveis. 
Com a guerra entre Rússia e Ucrânia e de se prever os im-
pactos nos combustíveis, não se sabe onde isso vai parar.

Alta no diesel trará energia mais cara

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Sem data
O presidente da Câmara 

dos Deputados, Arthur 
Lira, explicou, ontem, que 
o projeto que cria uma
conta de compensação
para as altas nos preços
dos combustíveis está sob
discussão dos parlamen-
tares, mas não será votada
"da noite para o dia". Na
véspera, o deputado havia
declarado que o projeto
estava "fora do radar" da
Casa. Ontem, explicou que
ao falar do "radar" referia-
-se a uma votação imediata
em plenário, já nesta ou
na próxima semana e que
o assunto exigirá maior
tempo de discussão.

Correios no azul
Os Correios - que 

figuram na lista de pri-
vatizações do Governo 
- fecharam em 2021 com
lucro recorrente de R$ 3,7
bilhões, resultado recorde
para a estatal, com Ebitda
(lucros antes de juros,
impostos, depreciação e
amortização) de R$ 3,1
bilhões. O lucro de R$ 3,7
bilhões supera em 101% o
valor realizado em 2020. São
os melhores índices regis-
trados nos últimos 22 anos,
da estatal, que também
zerou déficit de R$ 600 mi
com a operadora do plano
de saúde, que vinha perdu-
rando desde 2019.

Governo libera saques do FGTS e 13º do INSS
De olho em outubro, o 
Governo lançou, ontem, um 
pacote com potencial para 
injetar R$ 150 bilhões na 
economia até o fim de 2022, 
ano em que Bolsonaro tenta-
rá a reeleição. O Ministério 
do Trabalho e Previdência 

anunciou quatro iniciativas: liberação de até R$ 1 mil do 
FGTS (até o dia 15 de dezembro) e antecipação do 13º 
salário de aposentados e pensionistas do INSS.

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

O governo cortou a pro-
jeção para o crescimento 
da economia neste ano de 
2,1% para 1,5% e elevou a 
expectativa de inflação em 
quase dois pontos percentu-
ais, de 4,7% para 6,55%. As 
previsões foram atualizadas 
ontem pelo Ministério da 
Economia e incorporam os 
efeitos da guerra na Ucrânia. 
A pasta precisa revisar pe-
riodicamente os dados para 
ajustar a execução orçamen-
tária e a última projeção ha-
via sido feita em novembro.

Tanto a menor projeção 
para o PIB (Produto Interno 
Bruto) como a maior expecta-
tiva para a inflação são regis-
tradas às vésperas do calendá-
rio eleitoral. Enquanto isso, o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
tem cobrado medidas que 
possam conter uma possível 
perda de popularidade devido 
às condições da economia.

Segundo o Ministério da 
Economia, o avanço da infla-
ção é resultado da elevação 
dos preços internacionais 
do petróleo e de commodi-
ties agrícolas em decorrên-
cia da guerra na Europa.

A taxa prevista de 6,55% 
para o IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo), índice oficial, passa 
a superar a meta a ser per-
seguida pelo Banco Central 
(que vai de 2% a 5%).

Outros indicadores apon-
tam um avanço ainda maior 
para os preços neste ano, com 
taxas que já alcançam dois 
dígitos. A estimativa para o 
INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor), vol-
tado à inflação sentida pelos 
brasileiros com renda menor, 
saltou de 4,25% para 6,7%.

Já o IGP-DI (Índice Geral 
de Preços - Disponibilidade 
Interna), que tem uma abran-
gência maior ao englobar o 
setor atacadista e a construção 
civil, quase dobrou -de 5,42% 
para 10,01%.

Pedro Calhman, secretário 
de Política Econômica, afirma 
que as estimativas para ativi-
dade e para os preços incor-
poram os efeitos da guerra na 
Europa com dados atualiza-
dos entre 9 e 11 de março. Se-
gundo ele, não é possível cal-
cular isoladamente quanto os 
indicadores são afetados pelo 

conflito -que continua como 
um fator de risco para o país.

O secretário afirmou que 
a inflação não é um aconte-
cimento exclusivo do Brasil. 
“É um fenômeno global. Es-
tamos com a maior inflação 
interanual desde 2016, mas os 
Estados Unidos estão com a 
maior inflação ao consumidor 
em quase 40 anos”, disse.

O ministério destaca que 
a inflação registrada até ago-
ra vem sendo impulsionada 
pelos grupos de transportes 
(que acumula 18,26% de in-
flação em 12 meses termina-
dos em fevereiro), devido ao 
avanço nos combustíveis, e 
alimentação (9,12%).

Os técnicos afirmam que a 
guerra e seus impactos nas ca-
deias globais de valor podem 
ter como consequências que-
bras de oferta, deterioração 
das condições financeiras e do 
comércio internacional.

A conjuntura pressiona 
ainda mais os preços no mo-
mento em que já se completa 
um ano de escalada dos juros 
no Brasil, medida tomada 
como resposta à inflação. 

O aumento da Selic é um 

dos fatores que desaceleram a 
atividade. Guedes já admitiu 
publicamente uma menor ex-
pectativa para a economia em 
2022 -após o crescimento de 
4,6% em 2021. A taxa sucedeu 
um tombo de 3,9% provocado 
pela pandemia em 2020.

Apesar de a projeção do 
governo para a inflação estar 
em linha com a calculada pelo 
mercado, a do crescimento 
do PIB está mais otimista. 
Enquanto o ministério pre-
vê avanço de 1,5%, analistas 
ouvidos pelo BC no boletim 
Focus calculam avanço de 
apenas 0,49%.

Apesar do cenário, a pas-
ta afirma que há fatores que 
contribuirão para a econo-
mia em 2022. “Apesar dos 
efeitos da maior incerteza 
global, decorrente da guer-
ra na Ucrânia, e do menor 
carregamento estatístico do 
PIB, os fundamentos para 
o crescimento continuam
presentes, principalmente
com o possível arrefecimen-
to dos choques negativos de
oferta como a crise hídrica,
quebra de cadeias de valor e
pandemia”, afirma a pasta.

Comércio eletrônico salta 24,67% no Nordeste
Entre os meses de fevereiro de 2022 e 2021, 

o comércio eletrônico registrou crescimen-
to de 24,67% no Nordeste, enquanto que, na
mesma base de comparação, o faturamento
teve alta de 18,67%. Continuando com o mes-
mo período de comparação, na composição
regional, o Nordeste ocupou a vice-liderança,
ficando atrás somente do Norte (24,99%). Os
dados são do índice MCC-ENET, levantamen-
to desenvolvido pela Neotrust | Movimento
Compre & Confie em parceria com o Comitê
de Métricas da Câmara Brasileira da Economia
Digital (camara-e.net).

Inflação maior
O Governo cortou a pro-

jeção para o crescimento 
da economia neste ano de 
2,1% para 1,5% e elevou a 
expectativa de inflação de 
4,7% para 6,5%. O maior 
avanço nos preços vem em 
meio à escalada nos valo-
res de combustíveis e de 
commodities alimentícias, 
devido principalmente à 
guerra na Ucrânia. As pro-
jeções pioram às vésperas 
do calendário eleitoral e 
enquanto Bolsonaro cobra 
medidas que possam 
barrar possível perda de 
popularidade com a eco-
nomia ruim, principal-
mente pela inflação.

Economia cai
A atividade econômica 

brasileira caiu 0,99% em 
janeiro, na comparação 
dessazonalizada com o 
mês anterior, disse o BC, 
ontem. De dezembro de 
2021 para janeiro, o índice 
de atividade calculado 
pelo BC passou de 139,86 
pontos para 138,48 
pontos na série já livre 
de influências sazonais. 
O indicador foi divulgado 
em meio à desaceleração 
da economia, impactada 
pela elevação da inflação 
e da taxa básica de juros 
(Selic), que atingiu 11,75% 
ao ano em decisão do 
Copom na quarta (17).

FGTS.  A nova rodada de saques do FGTS estará disponível aos trabalhadores a partir do dia 20 abril, 
informou ontem a Caixa Econômica Federal. Cerca de 40 milhões de trabalhadores com saldo nas contas 
do fundo poderão resgatar até R$ 1.000. Os valores ficarão disponíveis até 15 de dezembro de 2022.

Governo eleva previsão da 
inflação para 6,55% este ano
A expectativa do Ministério da Economia para inflação passou de 4,7% 
para 6,55%, já a projeção de crescimento caiu de 2,1% para 1,5%

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratantes: Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente 
e Serviços Públicos, tornam público o extrato dos contratos resultantes da Pregão Eletrônico nº 
00.001/2021-PE: nº 00.001/2021-17SME - Valor global: R$ 21.968,90; nº 00.001/2021-18SDS - 
Valor global: R$ 1.618,40; nº 00.001/2021-19SDS - Valor global: R$ 33.115,40; nº 00.001/2021-
20SMS - Valor global: R$ 64.180,00; nº 00.001/2021-22SEDUMASP - Valor global: R$ 1.916,20; 
nº 00.001/2021-21SME – Valor global: R$ 3.232,10 - Contratada: Tuany Mara Pinheiro Lima - EPP, 
através de sua representante legal, a Sra. Tuany Mara Pinheiro Lima.  Objeto: Aquisição de água, 
vasilhames, de interesse das diversas secretarias do município. Prazo de vigência: 31/12/2022 
contados a partir da assinatura. Assinam pelas contratantes: Secretários (as), Verúzia Jardim de 
Queiroz, Lady Diana Arruda Mota, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Izaura Gomes do Nascimento 
de Oliveira. Data das assinaturas dos contratos: 10 de janeiro de 2022, 16 de fevereiro de 2022.

COOPERATIVA NORDESTINA DE CATADORES DE RESÍDUOS - COOMVIDA
CNPJ n.º 05.980.055/0001-29 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Cooperativa Nordestina de Catadores de Resíduos - COOMVIDA, cumprindo deliberação do Conselho de Administração, 
por seu Diretor Presidente, na forma do Estatuto Social em seu art. 21,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 31 DE MARÇO DE 2022 (quinta-feira), na sede social, administrativa e operacional da COOMVIDA, 
situada na Rua Oriente, nº 271, Bairro Piratininga, no município de Maracanaú, 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: I - Prestação de contas dos órgãos de administração pertinentes ao exercício findo em 31/12/2021. A prestação de contas 
compreende: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas; d) Parecer do 
Conselho Fiscal. II – Destinação das Sobras ou Perdas Líquidas apuradas; III – Plano de atividades 2022;IV – Eleição e posse 
dos membros do Conselho Fiscal; VI – Fixação do valor dos honorários dos Diretores e da Cédula de Presença dos membros 
dos Conselhos de Administração e Fiscal; VII – Deliberar acerca da inclusão ou demissão de cooperados; VIII – Assuntos 
diversos de interesse social, sem caráter deliberativo. OBSERVAÇÃO: serão observadas as normas especificas para o 
combate da COVID-19 editadas pelo Ministério da Saúde, Governo do Estado do Ceará e Secretarias Estadual e 
Municipal de Saúde. Maracanaú/CE, 18 de março de 2022.JOZENILDO FERREIRA DE ARAÚJO - DIRETOR PRESIDENTE

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro torna público que se encontra à 
disposição dos interessados, a licitação de Pregão Presencial nº 19.002/2022, do tipo menor preço 
por lote, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cestas básicas de 
interesse da Secretaria de Assistência Social. O recebimento e abertura dos envelopes será no 
dia 31/03/2022, às 08h, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua 
Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-CE, das 07:30h ás 11:30h pelo telefone (88) 
99300.1896 e no site:www.tce.ce.gov.br. ICÓ (CE), 17 de março de 2022. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
a necessidade de alterações nas especificações dos itens licitados, resolve REVOGAR em to-
dos os seus termos, por interesse da administração, o processo licitatório de Pregão Eletrônico nº 
10.005/2022-PE, cujo objeto: Contratação de serviços de internet via fibra óptica com equipamento 
em regime de comodato, destinado à manutenção de diversos estabelecimento de saúde, de res-
ponsabilidade da Secretaria da Saúde do município. José Ivan de Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação. O Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Licitação de 
Concorrência Pública nº 2022.24.02.001-CP-SME, do tipo Maior Desconto, cujo objeto: Registro 
de preços visando a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de reforma, manu-
tenção preventiva e corretiva e conservação de prédios públicos com o fornecimento de mão de 
obra especializada, materiais e peças de reposição, quando necessários, pelo maior percentual 
de desconto sobre a Tabela de Custos E Insumos Nº 27.1 da SEINFRA (Desonerada) e Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, para atender as necessi-
dades da Secretaria de Educação do município. A realizar-se no dia 18/04/2022, às 09h. Maiores 
informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua: João Tomaz Ferreira, 
nº 42 - CEP: 62.840-000 - Centro - Beberibe/CE, das 08h às 14h e no site: www.tce.ce.gov.br. 
Adson Costa Chaves.

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 26.001/2021-PPRP: nº 26.001/2021-04STCS - Valor global: R$ 45.480,00 
- Contratada: R2 Mobbi Sistemas e Mobilidade Urbana EIRELI, através de seu representante legal, 
o Sr. Raniere Morais Silvestre. Objeto: Contratação de serviço de sinalização horizontal e implanta-
ção de semáforos no município, assim como aquisição de peças semafóricas de reposição. Prazo 
de vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura do contrato. Data da assinatura do
contrato: 09/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna 
público o resultado do julgamento da fase de habilitação da Tomada de Preços Nº 06.01.27.01.22-
TP. Após análise dos documentos de habilitação, foi habilitada(s) a(s) empresa(s): HB Construções 
e Serviços Ltda; Real Serviços Eireli; Sertão Construções, Serviços e Locações Ltda; Construtora e 
Imobiliária Brilhante Ltda; e foram inabilitada(s) a(s) empresa(s): Construtora Moraes Ltda; T C S da 
Silva Construcoes Eireli; Nascente Construções Ltda EPP; Dantas e Oliveira Limpeza Conservação 
e Construções-ME; CNX Construções e Incorporações Eireli; Medeiros Construções e Serviços Ei-
reli; Karlos Bruno Barros Figueiredo; Clezinaldo S de Almeida Construções; e CONJASF Construto-
ra de Açudagem Ltda. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso 
I, letra a, da Lei Federal Nº 8.666/93. 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. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Pregoeiro comunica aos interessados a REVOGAÇÃO 
do Pregão Eletrônico N° 14.03.02.01.22 - PERP, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e 
eventuais aquisições de fardamentos escolares de interesse da secretaria de educação ciência tec-
nologia e inovação do município, em virtude da necessidade de alterações no Termo de Referência. 
Portanto fica aberto prazo recursal conforme preceitua Art. 49, parágrafo 3o c/c art. 109, inciso I, alí-
nea “c”, da Lei n° 8.666/93. Informações: Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro Quixeramobim/CE 
ou (88) 3441-1326 das 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, lo-
calizada na Av. Francisco França Cambraia, s/n, bairro Centro, Senador Pompeu/Ce, comunica aos 
interessados que no dia 11/04/2022, às 09h, vem realizar Chamada Pública n.º SE-CH001/2022, 
cujo objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e do empreendedor rural, 
para fornecimento da merenda escolar do município, através da Secretaria de Educação - (PNAE - 
CHECHE; PNAE-PRÉ ESCOLA; PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL; PNAE-AEE; PNAE-EJA; PNAE 
- EJA; PROGRAMA AABB COMUNIDADE). O Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço 
acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, das 08h às 12h e
consultado através do Portal de Licitações dos Municípios do Tribunal de Contas do Estado do Cea-
rá - TCE/CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. E no site do município: https://www.senadorpompeu.
ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

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.

6º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS  FORTALEZA. Av. Desembargador Moreira, 1300, 
Sala 1.002-SC, Edifício BS Design Corporate, Torre Norte-Aldeota- CEP 60.170-002 – CNPJ 
00.200.404/0001-29. Fones (85) 3244 2604/3244 7686. Francisco de Sales Alcântara Passos 
– Registrador Oficial. Taís Alcântara Braga – Miracy Braga de Macedo Alcântara – Pablo 
Cavalcante e Silva – Registradores Substitutos. Israel da Silva Maia – Escrevente Autorizado.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFINANTE
Protocolo nº: 178.320/2022
Parte(s) Interessada(as): SAINT LAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.441.873/0001-93, com endereço eletrônico: fiscal@grupolinhares.
com.br e físico na Avenida Prudente de Morais, nº 4011, bairro Lagoa Seca, Natal/RN., CEP: 59.064-
630, tendo como seu sócio administrador, Sr. FERNANDO CARDOSO LINHARES FILHO, brasileiro, 
nascido em 14 de dezembro de 1967, filho do Sr. Fernando Cardoso Linhares e da Sra. Luiza Milcar Lei-
tão Evaristo Linhares, natural de Fortaleza – Ceará, empresário, portador do CPF/MF nº. 277.668.373-
15, documento de identidade RG. nº. 222614-81 SSP/Ce., casado sob regime de comunhão universal 
de bens, com a Sra. LILIANA CLÁUDIA NOGUEIRA BORGES LINHARES, brasileira, nascida em 07 
de junho de 1970, filha do Sr. Otacílio Borges Filho e da Sra. Maria Eliane Nogueira Borges, natural de 
Fortaleza/CE, empresária, portadora do CPF/MF nº. 398.684.943-20, documento de identidade RG. 
nº. 2007059057-0 SSP/Ce., com endereço eletrônico: fernando@grupolinhares.com.br e residencial na 
Av. Beira Mar, nº 4320/1800, bairro Mucuripe, Fortaleza/CE, CEP: 60.861-530. Objeto da Retificação: 
O domínio pleno (direto e útil), de um terreno situado em Fortaleza/CE, no distrito de Messejana, nas 
terras do Sítio Jangurussú, na Rua Florêncio Fontenele, antiga Estrada do Ancuri, lado par, distando: 
54,42m do cruzamento mais próximo no sentido norte-sul para Rua Antônio Alves Ribeiro, situado no 
lado par da Rua Florêncio Fontenele, s/n, Sítio Jangurussu, Fortaleza/CE, pertencente à Saint Land 
Comércio de Veículos Ltda. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-00 de coordenada Este 
(X) 554.594,4312 m e Norte (Y) 9.576.447,0667 m, assinalado em planta anexa como segue: Ao Norte, 
Lado esquerdo, do vértice V-00 segue até o vértice V-01, de coordenada UTM E= 554.684,4809 m e 
N= 9.576.442,7805 m, no azimute de 92°43’30”, na extensão de 90,15 m extremando com o imóvel da 
Matrícula Nº 37.411 do CRI 6ª Zona, que tem frente para a Rua Florêncio Fontenele, Nº 172, perten-
cente a Avanti Comércio de Veículos LTDA: Ao Nascente, Frente do vértice V-01 segue até o vértice
V-02, de coordenada UTM E= 554.685,5843 m e N= 9.576.435,7971 m, no azimute de 171°01’17”, na 
extensão de 7,07 m, do vértice V-02 segue até o vértice V-03, de coordenada UTM E= 554.685,1339 
m e N= 9.576.405,2404 m, no azimute de 180°50’40”, na extensão de 30,56 m, do vértice V-03 segue 
até o vértice V-04, de coordenada UTM E= 554.684,9938 m e N= 9.576.367,8426 m, no azimute de
180°12’53”, na extensão de 37,40 m, do vértice V-04 segue até o vértice V-05, de coordenada UTM
E= 554.687,3153 m e N= 9.576.352,7738 m, no azimute de 171°14’31”, na extensão de 15,25 m, e do 
vértice V-05 segue até o vértice V-06, de coordenada UTM E= 554.687,8372 m e N= 9.576.347,6264 
m, no azimute de 174°12’38”, na extensão de 5,17 m, ambos extremando com a Rua Florêncio Fon-
tenele, lado par: Ao Sul, Lado direito, do vértice V-06 segue até o vértice V-07, de coordenada UTM
E= 554.630,8300 m e N= 9.576.350,8722 m, no azimute de 273°15’31”, na extensão de 57,10 m, e do 
vértice V-07 segue até o vértice V-08, de coordenada UTM E= 554.573,9449 m e N= 9.576.355,8259 m, 
no azimute de 274°58’37”, na extensão de 57,10 m, ambos extremando com o imóvel que tem frente 
para a Rua Florêncio Fontenele, Nº 320, ocupante inscrito no IPTU de números 882623-4 / 882624-0 
/ 882625-8 / 422133-8 a Sarah Maria Galignac de Lima; e Ao Poente, Fundos, do vértice V-08 segue 
até o vértice V-00, de coordenada UTM E= 554.594,4312 m e N= 9.576.447,0667 m, no azimute de
12°39’17”, na extensão de 93,51 m, extremando com o imóvel que tem frente para a Rua Antônio Alves 
Ribeiro, de nº150,ocupante Tomaz de Aquino Ribeiro; e nesse mesmo seguimento extremando com o 
imóvel que tem acesso pelo imóvel vizinho (Rua Francisco Alves Ribeiro Nº 177), ocupante a Haroldo 
Heitor Ribeiro; e nesse mesmo seguimento extremando com o imóvel da Matrícula Nº 16.363 do CRI 6ª 
Zona, que tem frente para a Rua Francisco Alves Ribeiro, Nº 177, pertencente a Haroldo Heitor Ribeiro; 
fechando assim o polígono acima descrito. Perfazendo Área = 9.539,75 m² e Perímetro = 393,31 m.  O 
Dr. Francisco de Sales Alcântara Passos, Oficial Titular do 6° Ofício de Registro de Imóveis desta Ca-
pital, segunda atribuições conferidas pelo inciso II do Art. 213, da Lei n° 6.015/1973, alterado pelo Art. 
59 da Lei n° 10.931/2004, NOTIFICA o Sr.: 1. Tomaz de Aquino Ribeiro, na condição de confrontante do
imóvel retificando. Estando todo o conteúdo do requerimento (planta de situação, memorial descritivo e 
matrícula) arquivados nesta Serventia, para oportunizá-lo a se manifestar, caso tenha interesse, no pedi-
do de Retificação Imobiliária Administrativa do presente imóvel. Em caso positivo, necessário apresentar 
impugnação devidamente fundamentada, comprovando os pontos controvertidos através de topografia 
acompanhada do atestado de responsabilidade técnica do profissional contratado. A) O PRAZO PARA 
IMPUGNAR esta notificação é de 15 dias úteis, contados da data da publicação. B) ADVERTÊNCIA: 
não sendo contestada a solicitação da parte interessada presente no requerimento, presumir-se-á sua 
anuência pela falta de impugnação. Esta deverá ser fundamentada, caso contrário a retificação requeri-
da será averbada. Fortaleza, 01 de março de 2022. Pablo Cavalcante e Silva - Registrador Substituto-

Tauá Geração de Energia LTDA.
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 
a Licença de Operação (LO) nº 60/2022 – DICOP (renovação) para a atividade de 
geração de energia da Usina Fotovoltaica (UFV) Tauá, com potência total de 45,0MW, 
atualmente com 1,0MW de potência instalada, localizada no município de Tauá, no 
Perímetro Irrigado Várzea do Boi - PIVB, com validade de 06 anos. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da 
SEMACE. 
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