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Desemprego 
cai para 11,2%, 
mas renda 
diminui 10%

É a menor taxa para o 
período desde 2016, segun-
do o  IBGE. São 12 milhões 
de pessoas desocupadas, 
queda de 6,6% na mesma 
comparação, o que repre-
senta uma redução de 858 
mil pessoas.  Já o rendi-
mento real habitual voltou a 
cair. ECONOMIA9

FOTO DIVULGAÇÃO

O boletim do Programa Mensal de Operação (PMO) do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), da semana operativa de 19 a 25 de março, indica 
melhores percentuais de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN). As previsões, para o dia 31 de março, no subsistema Norte, é 

que cheguem a 94,2% de armazenamento. Considerando esta mesma data, esse nível não era alcançado desde abril de 2013. O Nordeste atingirá 93,7%, sendo que 
a última vez que computou a marca foi em maio de 2009. O subsistema Sudeste/Centro-Oeste tem projeção de 63,9%, índice registrado em 2013.. ÚLTIMAS8

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

Prefeitura de 
Caucaia participa 
do maior evento de 
turismo em Portugal

GERAL12

Reservatórios no Nordeste devem 
atingir 93,7% de sua capacidade

Segundo ONS subsistemas Norte e Nordeste apresentam reservatórios
acima de 90%. A região Nordeste tem o melhor nível em 12 anos

A pesquisa também mostra que 95,4 milhões de pessoas estavam ocupadas, uma alta de 1,6%

Comitê flexibiliza 
uso de máscaras 
em espaços abertos 
em todo o Estado

A medida, tomada com 
base no cenário de indi-
cadores epidemiológicos, 
começa a valer a partir 
de hoje em todo o Cea-
rá. Segundo o Executivo 
estadual, a decisão leva 
em consideração os baixos 
níveis de positividade no 
Estado. CIDADES6

Projetos na 
Assembleia 
de proteção à 
mulher no Ceará
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POLÍTICA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO, DE 
INFORMÁTICA E NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDPD/CE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

O Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Serviços de Computação, de 
Informática e Novas Tecnologias da Informação do Estado do Ceará  SINDPD/CE, por seu 
diretor-presidente abaixo assinado, de conformidade com o disposto na Seção II, artigo 13º – parágrafo 
primeiro, artigo 15º parágrafo primeiro e segundo, artigo 16º parágrafo primeiro e segundo, do Estatuto 
da Entidade convoca, todos os trabalhadores e trabalhadoras em Processamento de Dados, Serviços de 
Informática na Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social / DATAPREV a participarem 
da  Assembleia  Geral  Extraordinária e Deliberativa,  que será realizada por meio da plataforma 
virtual Google Meet, no dia 24 de março de 2022, às 13 horas em primeira convocação com 50% 
dos associados, e, em segunda convocação às 13h30min com qualquer número de presentes, para 
apreciação, discussão e  votação sobre a seguinte ordem do dia: 1)- Discussão e aprovação da pauta de 
reivindicações (Minuta) a ser apresentada  a Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social / 
DATAPREV; 2)- Autorizar a Diretoria  da FENADADOS a negociar, acordar, e, frustradas as negociações, 
instaurar ou defender-se em Dissídio Coletivo; 3)- Discussão, deliberação e aprovação da contribuição 
de fortalecimento sindical 2022; 4)- Outros assuntos de interesse da categoria.

Fortaleza, 16 de março de 2022.
José Valmir Braz

Presidente do SINDPD/CE.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO, DE 
INFORMÁTICA E NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDPD/CE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE COMPU-
TAÇÃO, DE INFORMÁTICA E NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ 
– SINDPD/CE por seu diretor-presidente abaixo assinado, de conformidade com o disposto na Seção II, 
artigo 13º – parágrafo primeiro, artigo 15º parágrafo primeiro e segundo, artigo 16º parágrafo primeiro 
e segundo, do Estatuto da Entidade, convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras de Processamento 
de Dados, Serviços de Informática, na empresa de SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA-
DOS/SERPRO, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária e Deliberativa, que será realizada 
por meio da plataforma virtual Google Meet, no dia 23 de março de 2022 às 10 horas em primeira 
convocação com 50% dos associados, ou às 10h30min em segunda convocação com qualquer número 
de presentes, para a seguinte ordem do dia: 1)- Discussão e aprovação da pauta de reivindicações 
(Minuta) a ser apresentada a Empresa de Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO; 
2)- Autorizar a Diretoria da FENADADOS a negociar, acordar e, frustradas as negociações, instaurar ou 
defender-se em Dissídio Coletivo; 3)- Discussão, deliberação e aprovação da Contribuição de Fortaleci-
mento Sindical 2022; 4)- Outros assuntos de interesse da categoria. 

 Fortaleza, 16 de março de 2022. 
José Valmir Braz

Presidente SINDPD/CE

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO, DE 
INFORMÁTICA E NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDPD/CE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

O Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Serviços de Computação, de 
Informática e Novas Tecnologias da Informação do Estado do Ceará  SINDPD/CE, entidade 
sindical de primeiro grau, inscrito no CNPJ 11.822.343/0001-58, neste ato representado por seu pre-
sidente o Sr. José Valmir Braz, no uso de suas atribuições, e, com fundamento nos artigos 15 e 16 do 
Estatuto da entidade, convoca, todos os trabalhadores e trabalhadoras das Empresas Particulares de 
Informática e Tecnologia da Informação, albergadas pelo Sindicato das Empresas de Informática, 
Telecomunicações e Automação do Ceará / SEITAC, a participarem da  Assembleia  Geral  Extraor-
dinária e Deliberativa,  que será realizada por meio da plataforma virtual Google Meet, no dia 29 
de março de 2022, às 10 horas em primeira convocação com 50% dos associados, e, ou em segunda 
convocação às 10h30min com qualquer número de presentes, para apreciação, discussão e  votação 
sobre a seguinte ordem do dia: 1)- Discussão e aprovação da pauta de reivindicações (Minuta) a ser 
apresentada ao  Sindicato das Empresas de Informática, Telecomunicações e Automação do Ceará / 
SEITAC; 2)- Autorizar a Diretoria do SINDPD/CE a negociar, acordar, e, frustradas as negociações, 
instaurar ou defender-se em Dissídio Coletivo; 3)- Discussão, deliberação e aprovação da contribuição 
de fortalecimento sindical 2022; 4)- Outros assuntos de interesse da categoria.

 Fortaleza, 16 de março de 2022.
José Valmir Braz

Presidente do SINDPD/CE.

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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Redução de voos. A Latam vai suspender, a partir de abril, temporariamente, 21 rotas nacionais por conta do aumento dos combus-
tíveis. A maioria dos voos impactados vai ficar suspensa entre abril e junho, mas há programação específica para cada um. De acordo 
com a companhia, quem já tinha voo comprado para esses destinos está sendo informado que poderá remarcar o voo sem custo.NACIONAL

Agora é oficial! Vivemos uma ditadura do STF 
no Brasil

Senador Luiz do Carmo após bloqueio do Telegram pelo 
ministro Alexandre de Moraes

G astos bilionários da Eletrobras na 
construção de gasodutos para ter-
melétricas privadas chamaram 
atenção de auditores e ministros 

do Tribunal de Contas da União (TCU), que 
esmiúçam esse e outros “jabutis” encontrados 
na decisão do Congresso que autoriza a pri-
vatização da estatal. Uma força-tarefa já ave-
rigua beneficiados pelos gasodutos para gerar 
energia cara e suja, até por razões ambientais.

Jabuti identificado
Ministro do TCU revela que termelétrica de 

Carlos Suarez, baiana como o relator do caso 
no TCU, Aroldo Cedraz, seria uma das “pre-
miadas”.

Suspeita de acordo
Ministros do TCU estão em alerta contra o 

leilão da Eletrobras após passarem a desconfiar 
de um acordo do governo com o relator Cedraz.

Antigo protegido
O relator indicou para uma ambicionada 

diretoria da agência reguladora de petróleo 
ANP o concunhado do seu polêmico filho 
Tiago Cedraz.

Agora destrava?
A suspeita é que, com a nomeação, “agora 

a (privatização da) Eletrobras destrava”, como 
ironizou um ministro do TCU em conversa 
com a coluna.

A regra é clara
Votos válidos desconsideram as anulações e 

abstenções dos eleitores. Se um candidato obtiver 
50% mais um voto, vence no primeiro turno.

À frente
A prefeita de Boa Vista (RR), Teresa Surita 

(MDB), é a pré-candidata mais bem colocada das 
pesquisas: tem 70%, segundo o Instituto Padrão.

Atual bem
O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), 

e o governador mineiro Romeu Zema (Novo) 
também têm chances de reeleição no 1º turno.

Lei do cão
Alexandre de Moraes decidiu que o uso de 

“subterfúgios tecnológicos”, como simples 
serviço de VPN, por exemplo, para usar o 
Telegram, estará sujeito a sanções civis, cri-
minais e multa diária de R$ 100 mil.

TCU aponta ‘jabutis’ na privatização da Eletrobras

O PODER SEM PUDOR

Ainda sem saber como seria aproveitado 
na equipe do ministro das Relações Exterio-
res Antônio Azeredo da Silveira, seu ex-che-
fe que acabara de ser nomeado pelo general 
Ernesto Geisel, o diplomata Marcos Azam-
buja, que colegas apelidaram de “o pequeno 
notável”, procurou uma amiga – exatamente 

a mulher do chanceler, a embaixatriz May: 
“Na escola de samba do embaixador Azere-
do, serei passista ou destaque?”. 

“Na escola de samba do Silveira, Mar-
cos”, respondeu dona May com a conhecida 
suavidade, mas sem pestanejar, “o único 
destaque é ele...”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Mais um passista

Dez estados podem definir 
governadores no 1º turno
Levantamento realizado pelo 
Diário do Poder com os resulta-
dos eleitorais mais recentes nos 
estados revela que apenas dez 
unidades da federação podem 
definir a eleição de governador 
no primeiro turno, em outubro. 
Pré-candidatos que aparecem 
com 40% têm chances de obter 
mais votos que a soma de seus 
adversários: no Acre, Amazo-
nas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Minas Gerais, Paraíba, 
Paraná e Roraima.

Partido de um só
Até agora, o Avante tem só um pré-can-

didato a governador, em 2022: André Jano-
nes, em Minas. Deputado federal do ex-PT-
doB, ele também está disponível para uma 
candidatura ao Palácio do Planalto.

Já foi grande
O PT de Lula conquistou cinco governos 

estaduais em 2010 e 2014. Quatro, em 2018. 
Em 2022, tem só um pré-candidato à frente 
nas pesquisas: a potiguar Fátima Bezerra, 
candidata à reeleição.

Faltou
O Distrito Federal e o Amapá ainda não 

foram alvos de pesquisas, este ano. Em 2021, 
o governador Ibaneis Rocha (MDB) liderava 
no DF e o ex-governador Camilo Capiberibe 
(PSB-ES) estava à frente no Amapá.

Quadro atual
No Distrito Federal, devem concorrer 

contra o governador Ibaneis Rocha (MDB) 
em outubro, Anderson Torres (PL), Lucas 
Salles (DC), Rafael Parente (PSB), Izal-
ci (PSDB) e Keka Bagno (Psol). PT, PV e 
PCdoB têm 4 na pré-lista.

Copo meio cheio
Alta de 0,1% na taxa de desemprego em 

janeiro ganhou destaque, mas relatório do 
banco Inter mostra que 11,2% é melhor que 
o previsto, e condiz com fim dos contratos 
temporários, além da queda de 0,9% em rela-
ção ao trimestre anterior e 3,3% com o mes-
mo trimestre de 2021.

Prejudicado
Segundo estudo das pesquisas presidenciais 

divulgadas desde 2019 da Neocortex, o pré-
-candidato Sérgio Moro (Podemos) é quem 
mais perdeu votos. Aparecia com 25%, em mé-
dia, em 2020. Agora não passa de 9%.

Vida que segue
TCU e Fiesp realizarão um ciclo de semi-

nários sobre os desafios da economia bra-
sileira no cenário pós-pandemia. O evento 
começa nesta quarta (23) com o ministro 
Bruno Dantas (TCU), o presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto, e o presi-
dente da Fiesp, Josué Gomes.

Pensando bem...
...na guerra, o primeiro passo é inviabili-

zar a comunicação do inimigo.

Após decisão do ministro 
Alexandre de Moraes, do STF 
(Supremo Tribunal Federal), o 
Telegram apagou o link no ca-
nal de mensagens do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) que permi-
tia que o cidadão tivesse acesso 
a documentos de um inquéri-
to sigiloso da Polícia Federal. 
A investigação da corporação 
policial trata do ataque hacker 
ao sistema interno do TSE, que 
ocorreu em 2018. Não há evi-
dência, porém, de que as urnas 
eletrônicas foram corrompi-
das. A corporação também 
apura as acusações feitas por 
integrantes do governo contra 
o sistema de votação brasileiro.

A retirada da postagem pela 
ferramenta russa, mas com 
sede nos Emirados Árabes 
Unidos, contudo, faz parte dos 
requisitos estabelecidos por 
Moraes para que o Supremo 
anule a decisão que bloqueou 
o uso do aplicativo no Brasil. 
Na decisão deste sábado (19), 
que estabeleceu as condições 
para a liberação do Telegram 
no país, o ministro também de-
terminou outras três medidas a 
serem cumpridas pela empresa.

Veja todos os requisitos esta-
belecidos por Moraes: - Indicar 

à Justiça um representante ofi-
cial do Telegram no Brasil (pes-
soa física ou jurídica) - Informar 
ao STF “imediata e obrigatoria-
mente”, as providências adotadas 
pelo Telegram para “o combate à 
desinformação e à divulgação de 
notícias fraudulentas, incluindo 
os termos de uso e as punições 
previstas para os usuários que 
incorrerem nas mencionadas 
condutas” - Bloquear o canal 
“Claudio Lessa”, fornecer os da-
dos cadastrais da conta ao STF e 
preservar a íntegra do conteúdo 
veiculado nesse espaço. Bolso-
narista, Lessa é servidor da Câ-
mara dos Deputados.

Sobre o bloqueio, Bolsonaro 
havia dito neste sábado que a 
decisão de Moraes “não tinha 
amparo na Constituição” e no 
Marco Civil da Internet.

“Olha as consequências da 
decisão monocrática de um 
ministro do STF. É inadmissí-
vel uma decisão dessa magni-
tude. Porque ele não conseguiu 
atingir duas ou três pessoas, 
que, na cabeça dele deveriam 
ser banidas do Telegram... Ele 
atinge 70 milhões de pessoas”, 
declarou o mandatário. Antes 
da decisão de Moraes, porém, 
o Telegram havia ignorado 

duas tentativas de contato pelo 
TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral), o que irritou ministros da 
corte superior e do STF.

A primeira tentativa de con-
tato foi feita pelo ministro Luís 
Roberto Barroso em 16 de de-
zembro de 2021 e a segunda 
carta foi enviada pelo atual pre-
sidente do TSE, Edson Fachin, 
em 8 de março deste ano. O 
Telegram é visto como uma 
das principais preocupações 
para as eleições de 2022 devido 
à falta de controles na dissemi-
nação de fake news e se tornou 
também alvo de discussão no 
Congresso e no TSE para pos-
síveis restrições em seu funcio-
namento no Brasil.

Na Alemanha, com cerca de 8 
milhões de usuários, o Telegram 
vinha igualmente se recusando 
a conversar com autoridades 
que atuam no enfrentamento a 
ações de grupos extremistas. A 
plataforma mudou recentemen-
te de postura com a sinalização 
de que medidas mais drásticas 
poderiam ser adotadas, incluin-
do o seu banimento do país. 
Bloqueou mais de 60 canais usa-
dos por radicais em atendimen-
to a um pedido da polícia alemã.

A ferramenta é usada am-

plamente usada pela militância 
bolsonarista. O presidente conta 
com mais de 1 milhões de ins-
critos em seu canal, usado para 
a divulgação de ações do gover-
no. Nas redes sociais, Bolsonaro 
tem convocado apoiadores a se 
inscreverem em seu canal no 
serviço de comunicação, onde 
divulga ações do governo diaria-
mente. Recentemente, ele cha-
mou de covardia o cerco à plata-
forma e disse que o governo está 
“tratando” do assunto.

Após a decisão de Moraes, 
o presidente classificou o blo-
queio do Telegram de “inad-
missível” e disse que a deter-
minação do ministro poderia 
causar até óbitos no Brasil.

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Anderson 
Torres, disse que buscava uma 
solução para recorrer à decisão 
do ministro do STF. Afirmou 
que “milhões de brasileiros” 
estão sendo “prejudicados re-
pentinamente por uma decisão 
monocrática”. O advogado-ge-
ral da União, Bruno Bianco 
Leal, entrou com um pedido de 
medida cautelar ao STF contra 
a ordem de bloqueio. O pedido 
do advogado-geral foi direcio-
nado à ministra Rosa Weber.

Eletrobras teve 
lucro de R$ 5,7 
bilhões em 2021

A Eletrobras informou 
que o lucro consolidado 
em 2021 chegou a R$ 5,7 
bilhões. O resultado se 
deu com o lucro líquido de 
R$ 610 milhões no quarto 
trimestre, que, segundo a 
companhia, foi influencia-
do positivamente por seu 
desempenho operacional. 
A empresa é responsável 
por 28% da geração da 
energia elétrica do Brasil, 
com capacidade instalada 
de 50.515 megawatts. No 
segmento de transmis-
são, a companhia detém 
cerca de 40% das linhas 
do país. O lucro da estatal 
ficou abaixo do resultado 
de 2020 tanto no quarto 
trimestre quando no mon-
tante anual, que foi 11% 
inferior ao do ano anterior. 
Em 2020, o lucro havia 
sido de R$ 1,2 bilhão nos 
três últimos meses e de R$ 
6,3 bilhões se considerados 
os 12 meses. Apesar disso, 
houve melhora na receita 
bruta, que totalizou R$ 
44,4 bilhões.

Segundo a Eletrobras, o 
resultado anual de 2021 foi 

influenciado por provisões 
operacionais e por reso-
luções da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica 
(Aneel), que promoveram 
repactuação do risco 
hidrológico e confirma-
ram a extensão dos prazos 
de outorgas de diversas 
usinas hidrelétricas da 
companhia.

Além disso, houve 
impacto do resultado do 
reperfilamento do compo-
nente financeiro da Rede 
Básica de Sistemas Exis-
tentes (RBSE), no mon-
tante de R$ 4,8 bilhões. 
No resultado do último 
trimestre, a empresa diz 
que o segmento de gera-
ção se destacou e também 
houve redução de 9% no 
custo com pessoal, mate-
rial, serviços e outros, na 
comparação com o mes-
mo período de 2020.

A Receita Operacional 
Líquida passou de R$ 9 
bilhões, no quarto tri-
mestre de 2020, para R$ 
11,5 bilhões, nos mesmos 
meses de 2021, com cres-
cimento de 27%.

Telegram apaga link de canal de 
Bolsonaro após ordem de Moraes
Após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Telegram 
apagou o link no canal de mensagens do presidente Jair Bolsonaro (PL) 

CNPJ n.º 10.234.717/0001- 51 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - A COPANH 
– Cooperativa Agroindustrial do Assentamento Novo Horizonte, cumprindo deliberação do Conselho de Administração, 
por seu Presidente, em consonância com art. 25 e inciso IV do Art. 49 do Estatuto Social, convoca os associados em pleno 
gozo de seus direitos sociais, que nesta data somam 46 (quarenta e seis) , 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 COPANH, sito no Assentamento Novo Horizonte, s/n, Zona Rural, Distrito de Conceição,Tururu - 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 9h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em condições de votar, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 1- Prestação de contas 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; e, d) Parecer do Conselho Fiscal.2 - Destinação das Sobras ou Perdas Líquidas apuradas;3 - Plano de atividades 
para o exercício 2022; 4 - Eleição dos membros do Conselho de Administração;5 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal;6 
- Homologação da admissão e/ou demissão de associados no quadro social da COPANH; 7 - Assuntos diversos de interesse 
social, sem caráter deliberativo.Tururu/CE, 21 de março de 2022.- MANOEL ARISTEU DE ASSIS - PRESIDENTE 

COPANH – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL  DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE

5.1 - 1ª Convocação 14h e 2ª Convocação 14h30 - Data da Assembleia: 19/04/2022.
Fortaleza/CE, 21 de março de 2022.

4.1 - 1ª Convocação 14h e 2ª Convocação 14h30  - Data da Assembleia: 12/04/2022.
5.Autorização para negociar e celebrar SESCAP X FETRACE Convenção Coletiva de Trabalho 
da OS's 2022.

3.1 - 1ª Convocação 14h e 2ª Convocação 14h30  - Data da Assembleia:07/04/2022.

2.Autorização para negociar e celebrar SESCAP X FETRACE Convenção Coletiva de Trabalho 
da Contabilidade 2022.

4.Autorização para negociar e celebrar SESCAP X FETRACE Convenção Coletiva de Trabalho 
da Holdings 2020/2021.

A Entidade Sindical SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS 
EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,PERÍCIAS,INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO CEARÁ 
– SESCAP-CE, CONVOCA todos os membros das categorias das empresas de serviços 
contábeis e das empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas do 
Estado do Ceará, a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será 
realizada na sede deste sindicato, localizada na Rua Eduardo Saboia, 399 – Papicu - 
Fortaleza-CE, para tratar dos seguintes assuntos: 
1.Autorização para negociar e celebrar SESCAP X SINTRATEL 2022 Convenção Coletiva de 
Trabalho.

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
CONVOCAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS 
EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO 

CEARÁ -  SESCAP-CE.

1.1 1ª - Convocação 14h e 2ª Convocação 14h30 - Data da Assembleia: 31/03/2022

2.1 - 1ª Convocação 14h e 2ª Convocação 14h30 - Data da Assembleia: 05/04/2022
3.Autorização para negociar e celebrar SESCAP X FETRACE para Convenção Coletiva de 
Trabalho Geral 2022 para as Demais categorias, exceto as que possuem negociação própria.

GILSON SILVA DE CASTRO - PRESIDENTE.

Colat - Cooperativa  Central de Laticínios do Nordeste Ltda. - CNPJ/MF: 00.758.456/0001-
15 - NIRE: 23.400.007.079. Coobim – Cooperativa Central Agropecuária do Mondubim Ltda 
- CNPJ/MF: 63.460-737/0001-07- NIRE: 23.400.004.967. Cooperativa Central dos Produtores 
de Alg.  e Alimentos Ltda. - CNPJ/MF: 07.039.472/0001-05 - NIRE: 23.400.004.321. Cooperati-
va Central dos Produtores de Leite e Alimentos Ltda.- CNPJ/MF: 14.777.552/0001-15 - NIRE: 
23.400.015.641. Assembleia Geral Extraordinária - Edital de 1º, 2º e 3º Convocação – As associa-
das das COLAT - Cooperativa Central de Laticínios do Nordeste Ltda., da COOBIM – Cooperativa 
Central Agropecuária do Mondubim Ltda., da Cooperativa Central dos Produtores de Algodão e 
Alimentos Ltda., e da Cooperativa Central dos Produtores de Leite e Alimentos Ltda., na pessoa de 
seus respectivos delegados, ficam convocadas  para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-
-se na avenida Presidente Costa e Silva, 978, bairro do Mondubim, Fortaleza, Ceará,  no dia 31 de 
março de 2022, às 08:00 horas em primeira convocação, se presentes pelo menos 2/3 (dois terços) 
das associadas, ou em segunda convocação, às 09:00 horas, com a presença de pelo menos me-
tade mais um das associadas, ou finalmente em terceira convocação às 10:00 horas, se estiverem 
presentes no mínimo 3 (três) associadas, para deliberar sobre a seguinte pauta: I - Apresentação de 
relatório e balanço do estado da liquidação e prestação dos atos praticados; II - Adoção de medidas 
previstas no capítulo XI da Lei 5.764/71. Para fins de quorum, o quadro social com direito a voto é 
constituído, nesta data, por 9 (nove) associadas da Colat, 5 (cinco) associadas da Coobim, 28 (vinte 
e oito) da Cooperativa Central dos Produtores de Algodão e Alimentos Ltda, e 6 (seis) associadas 
da Cooperativa Central dos Produrores de Leite e Alimentos Ltda.  Fortaleza-CE,  18 de março 
de 2022 - Sérgio Britto de Castro Figueira - Presidente e Priscila Santos Lobo – Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Esporte e Juventude. 
Resultado do Julgamento da Habilitação e das Propostas de Preço da Tomada de Preços 
Nº 22.09.01/TP, que tem por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de 01 
(Um) Campo de Futebol na Rua José Pinto, Bairro Cacimbas no Município de Itapipoca/
CE. Após abertura do envelope de habilitação da única empresa a participar do certame, 
CONSTROL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 18.534.617/0001-52, e uma vez que a Comissão de 
Licitação e a licitante rubricaram e analisaram toda a documentação apresentada, procedeu-se 
com o julgamento, tendo a licitante CONSTROL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 18.534.617/0001-
52 sido declarada HABILITADA. Em seguida, deu-se início a abertura e análise da Proposta de 
Preços da única participante do certame, e chegou-se ao seguinte resultado: PROPOSTA(S) 
CLASSIFICADA(S): CONSTROL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 18.534.617/0001-52, que 
apresentou o valor de global de R$ 266.968,47 (duzentos e sessenta e seis mil, novecentos 
e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), sendo assim declarada vencedora, uma 
vez que foi a única licitante a participar do certame, já declarada anteriormente Habilitada, e 
ainda considerando que o valor ofertado está em conformidade com o valor estimado da presente 
licitação. Fica informado que a licitante renunciou ao prazo recursal em razão do julgamento da 
habilitação e do julgamento da proposta de preços. Itapipoca/CE, 18 de março de 2022. Felipe 
Júlio Leite Farias - Ordenador de Despesas da Secretaria de Esporte e Juventude.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Finanças - Resultado 
do Julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços Nº 22.19.01/TP, que tem 
por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos de 
Consultoria Tributária para Aprimoramento do Setor de Arrecadação Municipal, com apoio 
Consultivo, Orientação, Suporte e Implementação de Atividades visando o Incremento da 
Receita Tributária Própria, conforme Especificações do Anexo I – Projeto Básico. Após 
abertura e análise das propostas apresentadas, a comissão chegou ao seguinte resultado: 
Empresa Vencedora: BR PROJETOS, SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 
27.060.226/0001-34, tendo apresentado proposta com valor global de R$ 216.000,00 (duzentos 
e dezesseis mil reais). Diante do exposto e conforme previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”, 
Lei 8.666/93, fica aberto prazo recursal, a contar desta publicação. Itapipoca/CE, 18 de março de 
2022. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da CPL.
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Juventude. Por meio de uma parceria com a Rede Cuca, a 14ª edição do Festival Ponto.CE realiza ofi-
cinas gratuitas nos Cuca Barra, Mondubim, Jangurussu e José Walter a partir da próxima segunda-feira 
(21). Os cursos acontecem presencialmente até 5 de abril e fazem parte da programação do evento.CIDADES

O prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, se reuniu em 
Brasília com o ministro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, e buscou investimentos federais para 
a preservação do açude Cedro. O deputado federal Do-
mingos Neto (PSD), também esteve no encontro e con-
firmou a vinda do presidente Jair Bolsonaro a Quixadá, 
na próxima quarta-feira, dia 23 de março.  Na agenda 
que cumpriu na capital federal na terça-feira (15), além 
de Domingos Neto, também estiveram presentes o pre-
sidente do Partido Social Democrático (PSD) no Ceará, 
o ex-deputado Domingos Filho, e o presidente da Fe-
deração da Agropecuária do Ceará (Faec), Amilcar Sil-
veira.  Ricardo Silveira solicitou a reunião com Rogério 
Marinho para tratar de recursos que sejam utilizados 
na preservação do Cedro, além de novos investimentos 
para a área de pavimentação urbana. "Apresentamos 
alguns pleitos para a nossa cidade que, se Deus quiser 
nesta semana, temos certeza que deixaremos boas no-
tícias em Quixadá", disse Ricardo.

Recuperação do açude Cedro

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 21 de março de 2022  O ESTADO                     

Bolsonaro vem
Em vídeo gravado ao lado do prefeito, o deputado 

Domingos Neto destacou as demandas de Ricardo no 
encontro, e confirmou a ida do presidente Jair Bolsonaro 
a Quixadá no próximo dia 23 de março. "Via Ministério, 
(vamos tentar conseguir) investimentos para o açude do 
Cedro e para Quixadá. E logo mais com a ida do presi-
dente Jair Bolsonaro (Foto), que vai no dia 23 a Quixadá, 
o ministro Rogério Marinho vai junto, temos a expec-
tativa de anúncio de mais recursos para o município", 
complementou.

Sobral beneficiado
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, acaba de 

anunciar repasse de R$ 21 milhões para investimentos 
no âmbito da Universidade Federal do Ceará-UFC, 
sendo R$ 15 milhões para o corrente ano e os outros R$ 
6 milhões para 2023.Parte da verba destinada pelo Go-
verno Federal é destinada à conclusão do bloco didático 
do Campus de Sobral.

Apeoc no palanque
Tudo faz crer que o presidente do Sindicato dos Pro-

fessores do Ceará, Anízio Melo, há vários anos à frente 
da entidade (Sindicato APEOC), poderá licenciar-se 
do cargo para disputar vaga ao Legislativo Estadual 
Cearense. O conhecido líder dos professores está sendo 
sondado pelo PCdoB para a nova missão.

Novo comando
O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que por mui-

tos anos foi presidido no Ceará pelo líder juazeirense Ar-
non Bezerra e há alguns meses passou para as mãos do 
deputado Delegado Cavalcante está mudando novamen-
te de comando. O jovem Euler Barbosa, ex-secretário de 
esportes do Estado e ligado ao Capitão Wagner passa a 
comandar a tradicional sigla, incorporada ao presidente 
Bolsonaro.

Caridade
Vizinha a Canindé e também dirigida por uma 

mulher, Simone Tavares, o município de Caridade quer 
imitar o excelente trabalho da prefeita Rozário Ximenes 
e , como tal, vem trabalhando juntos aos governos esta-
dual e federal por novos melhoramentos. Agora mesmo, 
Simone anuncia a contratação de empresa para executar 
pavimentação em pedra tosca, em diversas localidades. 
A notícia obteve ampla repercussão em todos os segmen-
tos da vida rural, que será amplamente beneficiada.

  
Encontro entre líde-
res partidários pelo Dia 
Internacional Contra a 
Discriminação Racial
Data: 21/03 (segunda-feira)
Horário: 16h
Local: Teatro Antonieta 
Noronha (Rua Pereira 
Filgueiras, 4, Centro)

Fortaleza recebe encontro de ativistas no Dia 
Internacional contra Discriminação Racial

A Prefeitura de Fortale-
za, por meio da Coordena-
doria da Igualdade Racial, 
equipamento vinculado à 
Secretaria dos Direitos Hu-
manos e Desenvolvimento 
Social (SDHDS), promove 
nesta segunda-feira (21) um 
encontro entre ativistas em 
alusão ao Dia Internacional 
Contra a Discriminação Ra-
cial, celebrado hoje. Entre os 
convidados estão Ivaldo Pai-
xão, presidente nacional do 
Movimento Negro do PDT; 
Eron Narciso, presidente do 
MDB Afro Ceará; José Maria 
da Silva, secretário da Negri-
tude Socialista Brasileira; 
Pérola de Yoá, secretária de 
Igualdade Racial do Cidada-
nia; e Eudes Xavier, secretá-
rio estadual de Combate ao 
Racismo do PT Ceará.

As atividades serão inicia-
das a partir das 16 horas, no 
Teatro Antonieta Noronha 

- localizado na Rua Pereira 
Filgueiras, 4, no Centro, lí-
deres dos movimentos ne-
gros de diversos partidos 
políticos estarão debatendo 
sobre quais foram ou quais 
são as contribuições do par-
tido para a eliminação da 
discriminação racial, assim 
como de projetos ou propos-
tas para a ascensão do ne-
gro nas esferas de poder. De 
acordo com Ilário Marques, 
titular da SDHDS, a união é 
crucial para o combate ao ra-
cismo. “É preciso que juntos 
combatamos toda forma de 
discriminação. O racismo, 
responsável pela violência e 
o genocídio do povo negro, 
principalmente os jovens e 
pobres, precisa ser supera-
do”, pontua.

O coordenador da Igual-
dade Racial de Fortaleza, 
Sérgio Granja, reforça a im-
portância da data como mo-

mento de discussão com os 
partidos políticos é de suma 
importância para debater 
soluções e ideias que eles 
têm para a problemática do 
racismo. “Somos uma das 
principais capitais do País 
que ainda tem altos índices 
de mortalidade da popu-
lação negra, com destaque 
para a juventude. Temos que 
debater o fim do racismo e 
a promoção da inclusão no 
povo negro nos espaços de 
poder. Por isso, queremos 
saber o que os partidos pen-
sam sobre esses assuntos, 
quais ações estão sendo de-
senvolvidas”, disse.

O Dia Internacional con-
tra a Discriminação Racial 
foi instituído pela Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU), em alusão ao fato 
que ficou conhecido como 
Massacre de Shaperville, 
ocorrido em Joanesburgo, 

África do Sul. No dia 21 de 
março de 1960, cerca de 20 
mil negros, em sua maioria 
jovens estudantes, protesta-
vam, em uma passeata pací-
fica, contra a “Lei do Passe”. 
No Brasil, a data marca, tam-
bém, a criação da Secretaria 
Especial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial 
(SEPPIR) e da promulgação 
da Lei 10.639/2003, que ins-
titui o ensino da cultura e da 
história da África na grade 
curricular das escolas.

Na última sexta-feira 
(18), O Comitê Estadual de 
Enfrentamento à Pandemia 
do Coronavírus deliberou 
pela flexibilização do uso 
de máscaras para ativida-
des ao ar livre. A medida, 
tomada com base no cená-
rio de indicadores epide-
miológicos, começa a valer 
a partir desta segunda-feira 
(21) em todo o estado do 
Ceará. Segundo o Executi-
vo estadual, a decisão leva 
em consideração os baixos 
níveis de positividade no 
Estado. Com isso, a popu-
lação pode deixar de usar 
máscaras em espaços aber-
tos desde 2020, primeiro 
ano da pandemia de co-
vid-19.

Durante a apresenta-
ção dos novos números 
estaduais, o governador 
Camilo Santana (PT), jus-
tificou a deliberação e re-
forçou a necessidade de 
manter os cuidados con-
tra a doença. “O Comitê 
resolveu pela desobriga-
ção de uso de máscaras 

em espaços abertos, ao ar 
livre, a partir da próxima 
segunda-feira. Aliás, vá-
rios países já liberaram, 
vários estados brasileiros 
também liberaram o uso 
da máscara em ambien-
tes abertos. A partir do 
momento em que nós ou-
vimos dos especialistas, 
aqueles que nos orientam, 
que apresentam os dados 
ao Comitê, ficou decidido 
isso. Continua obrigatório 
o uso de máscara em espa-
ços fechados”, reiterou.

Camilo destacou, tam-
bém, a importância da 
dose de reforço da vaci-
na contra o coronavírus 
para manter o cenário 
favorável a mais avanços. 
Atualmente, 82,2% da po-
pulação “vacinável” do 
Ceará - a partir de 5 anos 
- já tomou a segunda dose 
(ou dose única da Jans-
sen). Desse modo, a dose 
de reforço já foi aplicada 
em 50% da população ce-
arense. De acordo com o 
Vacinômetro, da Secretaria 

da Saúde do Ceará (Sesa), 
até o último dia 17, 18,2 
milhões de doses já haviam 
sido aplicadas no Estado.

Já o prefeito de Fortaleza, 
José Sarto Nogueira (PDT), 
registrou agradecimento ao 
empenho dos profissionais 
de saúde, além de relem-
brar os dois anos de pande-
mia, que demandou rotina 
de reuniões de avaliação 
constante pelo comitê, que 
segue estudando o panora-
ma epidemiológico. “Nosso 
compromisso sempre foi 
vacinar toda a população 
cearense, assim que chegas-
sem as doses. Cumprimos o 
nosso compromisso”, pon-
tuou. Por sua vez, o titular 
da Secretaria da Saúde do 
Ceará (Sesa), Marcos Ga-
delha, defendeu o respei-
to à CIência e convocou a 
população para mobilizar 
familiares e amigos pela 
atualização do calendário 
de vacinas. “É importante 
ampliar a cobertura vacinal 
da dose de reforço para que 
a gente continue neste cená-

rio favorável na pandemia”, 
ressaltou.

Cenário no Estado
De acordo com o Integra-

SUS, da Sesa, de janeiro a 
março de 2022, foram con-
firmados 219.665 casos em 
todo o Ceará. Além disso, o 
número de mortes é de 1.337. 
Desde o início da pandemia 
no Estado, em março de 
2020, foram 1.197.810 casos 
deram positivo e ocorreram 
26.331 mortes. Números 
que, na avaliação do efetivo 
de saúde local, indicam a su-
peração do pico da variante 
Ômicron.

Contudo, Camilo San-
tana afirmou que, apesar 
da flexibilização do uso de 
máscaras ao ar livre, a re-
comendação é que pessoas 
que tenham imunossupres-
são mantenham o uso desse 
item de proteção sanitária. 
“Vamos seguir avaliando os 
números da terceira dose 
para que a gente possa avan-
çar ainda mais nessa ques-
tão da máscara”, finalizou.

FOTO CARLOS GIBAJA

Apesar da flexibilização do uso de máscaras ao ar livre, recomendação é que pessoas que tenham imunossupressão mantenham o uso desse item 

NOVO DECRETO
Comitê flexibiliza uso de máscaras 

em espaços abertos no Ceará
Desobrigação do item passa a valer a partir desta segunda-feira (21). Segundo o 

Executivo estadual, decisão é resultado dos baixos níveis de positividade no Estado
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O Ministério da 
Defesa da Rússia 
disse ter usado 
mais um míssil 

hipersônico con-
tra a Ucrânia no 
oeste do país, 

próximo à frontei-
ra com a Romê-
nia, ontem. As 

armas, chamadas 
Kinzhal, foram 

usadas para des-
truir um depósito 

subterrâneo

3ª Guerra Mundial. O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, voltou a afirmar em entrevista à rede CNN, ontem, que 
está “pronto para negociações” com o líder da Rússia, Vladimir Putin, mas alertou que, se o diálogo fracassar, “isso signifi-
caria a Terceira Guerra Mundial”. “Estou pronto para negociar com ele. Eu estive pronto nos dois últimos anos”.INTERNACIONAL

Orbán equilibra 
posições para se manter 
no cargo na Hungria

Sinais de alerta contra 
possíveis fraudes, canais de 
mídia estatal e privada ali-
nhados a um único partido, 
ambiente interno polariza-
do. A eleição marcada para 
o dia 3 de abril na Hungria 
já era um caldeirão borbu-
lhante antes da invasão da 
Rússia na Ucrânia.

Com a guerra, um novo 
ingrediente efervescente 
foi adicionado à reta final 
da campanha. Mas, segun-
do especialistas, o cenário 
arquitetado nos últimos 
anos pelo primeiro-ministro 
Viktor Orbán é robusto o 
suficiente para garantir suas 
vantagens, ao menos no 
curto prazo.

Líder de um país que faz 
parte da União Europeia e 
da Otan, a aliança militar 
no centro do debate sobre o 
conflito no Leste Europeu, 
Orbán posicionou nos últi-
mos anos a Hungria como 

um país bastante amigo -o 
maior dentro da UE- do 
presidente russo, Vladimir 
Putin, deixando para trás a 
posição antissoviética.

No começo de fevereiro, 
quando a escalada militar se 
desenhava, o premiê viajou 
a Moscou, em “missão de 
paz”, como definiu. “O pre-
sidente disse que as deman-
das da Rússia por garantias 
de segurança são normais e 
deveriam estar na base das 
negociações. Concordo, te-
mos que negociar”, disse ele 
na ocasião. Acrescentou que 
a Rússia não tinha intenções 
de avançar em território 
ucraniano e afirmou que as 
sanções em discussão pelos 
seus próprios aliados esta-
vam “destinadas ao fracas-
so”. Três semanas depois, lá 
estava Orbán condenando a 
invasão russa e dizendo sim 
às sanções impostas pelo 
bloco europeu.

O conflito entre os dois 
países chega ao 26º dia. 
Segundo a Câmara Mu-
nicipal de Mariupol, a es-
cola de arte G12, próxima 
a uma das entradas da ci-
dade, teve o prédio com-
pletamente destruído. As 
buscas em meio aos es-
combros começaram com 
a ajuda de voluntários. A 
região, que faz fronteira 
com a Rússia e dá acesso ao 
Mar Morto, tem sido alvo de 
algumas das maiores ofen-
sivas das forças russas. Na 
tarde de sábado (19), o go-
verno ucraniano confessou 
ter perdido acesso ao mar 
de Azov, onde fica a cidade.

O conflito chega ao 25º 
dia sem trégua por parte 
do Exército russo. Na ma-
nhã de sábado (19), o pre-
sidente ucraniano Volo-
dymyr Zelensky divulgou 
um vídeo em que pedia 
diálogo para tentar resol-
ver o conflito, mas a Rússia 
declarou que era preciso 
aprovar um tratado de paz 
antes de qualquer conversa 
e os bombardeios conti-
nuaram. De acordo com a 
imprensa local, pelo menos 
115 crianças ucranianas já 
foram mortas desde o início 
do conflito.

Bombardeio
Outro bombardeio rus-

so deixou quatro adultos 
e uma criança mortos em 
Kharkiv, no nordeste da 
Ucrânia, nesta madruga-

da no horário local, fim de 
noite de ontem no Brasil. As 
informações são do policial 
Viatcheslav Markov, chefe 
adjunto da Polícia de Khar-
kiv.

Segundo ele, todos os 
mortos eram civis e estavam 
no mesmo prédio - a crian-
ça tinha 9 anos. De acordo 
com a Prefeitura, mais de 
600 prédios 
já foram des-
truídos na 
cidade. As 
i n f o r m a -
ções ainda 
não foram 
confirmadas 
pelo governo 
ucraniano.

Míssil
O Ministé-

rio da Defe-
sa da Rússia 
disse ter usa-
do mais um 
míssil hiper-
sônico contra 
a Ucrânia no 
oeste do país, 
próximo à 
fronteira com 
a Romênia, 
ontem. As ar-
mas, chama-
das Kinzhal, 
foram usadas 
pela primeira 
vez na tarde de ontem para 
destruir um depósito subter-
râneo.

Segundo o governo rus-
so, o alvo dessa vez foi lo-

cal de armazenamento de 
combustíveis e lubrificantes 
também a oeste do país. O 
local seria o principal pon-
to de abastecimento dos 
veículos militares ucrania-
nos lutando ao sul do país. 
O governo ucraniano não 
confirmou a informação.

Para a Rússia
Em men-

sagem di-
vulgada em 
seu canal do 
T e l e g r a m , 
Zelensky de-
clarou que 
milhares de 
m o r a d o r e s 
de Mariupol 
foram leva-
dos para o 
t e r r i t ó r i o 
russo. Se-
gundo ele, 
dezenas de 
ônibus com 
pessoas con-
s i d e r a d a s 
r e f u g i a d a s 
estão sendo 
retirados do 
país.

Ainda não 
foi possível 
verificar a 
informação, 
mas a Rússia 
segue ten-

do controle sobre o aces-
so ao mar da Azov. Na 
mensagem, o presidente 
ucraniano diz ainda que a 
invasão russa em Mariu-

pol é um “terror que será 
lembrado por séculos”.

10 milhões em fuga
A Organização das Na-

ções Unidas (ONU) infor-
mou hoje que cerca de 10 
milhões de pessoas já dei-
xaram suas casas na Ucrâ-
nia desde o início dos ata-
ques da Rússia. Segundo a 
organização, a maioria é de 
cidadãos que buscaram ou-
tras cidades dentro do pró-
prio país, os chamados des-
locados internos, mas cerca 
de 3,4 milhões já cruzaram 
as fronteiras em busca de 
segurança.

Só no último sábado 
(19), 6.623 pessoas dei-
xaram o país por meio de 
corredores humanitários, 
disse o governo ucraniano. 
Segundo Kirilo Timoshen-
ko, consultor de Zelensky, 
4.128 pessoas, incluindo 
1.172 crianças, foram eva-
cuadas de Mariupol para 
Zaporizhzhia.

Da região de Kiev foram 
1.820 pessoas retiradas, e 
outras 675 saíram da região 
de Luhansk. Os números 
foram divulgados em seu 
Telegram. Ainda de acordo 
com Tymoshenko outras 
operações de evacuações 
estão previstas para ama-
nhã. Os ônibus para reti-
rada dos moradores devem 
estar disponíveis pela ma-
nhã de Berdyansk, na pra-
ça em frente ao complexo 
esportivo da cidade.

Rússia bombardeia escola 
que abrigava 400 refugiados
Um bombardeio russo destruiu uma escola que abrigava 400 refugiados 
na cidade portuária de Mariupol, sudeste da Ucrânia ontem

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

Prefeitura Municipal de Beberibe - Notificação Extrajudicial - Notificante: Município de Beberibe/CE, 
através de sua Secretaria de Administração; Finanças; Indústria, Comércio e Empreendedorismo; 
Ciência e Tecnologia; Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Pesca; Planejamento, Desenv. Urbano E 
Meio Ambiente; Turismo e Cultura. NOTIFICADO(A): IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS 
EIRELI, AV Francisco Sá, nº 4378, Bairro Álvaro Weyne, Fortaleza/CE, CEP: 60.335-198. Represen-
tante Legal: Ítalo Cajado Chaves. CPF nº 023.414.473-41. ASSUNTO: ENTREGA DE ITENS. Preza-
do(a) Senhor(a), Com os cumprimentos de estilo, na qualidade de representante legal desta municipa-
lidade, consoante o que determinam a Lei Nacional nº 8.666/93 e as obrigações avençadas nos Con-
tratos nº 2022.01.12.021-SEAD; 2022.01.12.019-FINA; 2022.01.12.015-SICE; 2022.01.12.026-SE-
CITEC; 2022.01.12.025-SEDRAP; 2022.01.12.023-SEPLAN; 2022.01.12.016-SETCULT, decorrente 
da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 2021.06.09.004-SRP-DIVE, solicito, NO PRAZO 
MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, a entrega por parte de Vossa Senhoria, No Almoxarifado Central, 
situada na Rua J.J Dourado, nº 287, Centro, Beberibe, Ceará, CEP 62.840-000, dos itens descrimi-
nados na Ordem de Compra nº 202200368 (em anexo). Ressalte-se que, em consonância com a 
Cláusula sétima do contrato em questão, a Contratada deveria entregar o objeto contratado nos locais 
determinados pela contratante, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias. Contudo, após a expedição 
da Ordem de Fornecimento/Compra pela Secretaria Competente, houve uma omissão da Contratada. 
atraso injustificado e/ou o descumprimento, parcial ou total, do objeto deste Contrato acarretarão a 
incidência de sanções administrativas, bem como ensejarão a rescisão contratual.

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO FORQUILHA
CNPJ n.º 22.717.179/0001-35 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL - O Presidente da 
Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale do Forquilha, em cumprimento das disposições estatutárias e pelos poderes 
que lhes são conferidos pelo caput do Art. 26 e inciso “IV” do Art. 53 do Estatuto Social, convoca os associados em pleno gozo de 
seus direitos sociais, que nesta data somam 83 (oitenta e três), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser 
realizada no dia 31 DE MARÇO DE 2022 (quinta - feira)  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 encerrado em 31/12/2021, acompanhada de Parecer do Conselho Fiscal, que compreende: a) Relatório 
da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas no exercício II-Deliberação sobre destinação 
das sobras líquidas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência de contribuições para a cobertura das despesas da 
sociedade no exercício 2021;III-Plano de atividades para o exercício 2022;IV-Eleição dos membros do Conselho Fiscal;V-Fixação 
do valor do pró-labore dos Diretores e Cédula de Presença e Diárias dos Conselheiros;VI-Deliberação sobre admissão/demissão 
de cooperados; VII- Assuntos diversos de interesse social, sem caráter deliberativo.OBSERVAÇÕES: a) a presente Assembleia 
Geral será realizada na modalidade digital nos termos da IN DREI 81/2020, cujos cooperados poderão participar e votar a distância 
através da rede mundial de computadores (internet); a participação à distância dos cooperados através de videoconferência b) 
remota e a votação individual ocorrerá utilizando-se o ;  os cooperados receberão e-mail contendo link de aplicativo zoom c)
acesso a sala virtual e as orientações necessárias para uso do aplicativo de votação;  d) as inscrições de candidatos para o 
Conselho Fiscal, serão realizadas de forma eletrônica, através do e-mail (coop.coopvale@gmail.com),no período 
compreendido entre a data da publicação deste edital de Convocação, até 05(cinco) dias antes da realização da 
assembleia, mediante preenchimento de ficha de inscrição  Quixeramobim/CE, 21 de Março de 2022. .

DEUSIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE

EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL - O Presidente da COOPERATIVA DOS 
TRABALHADORES ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS DO VALE DO SALGADO- COOTRAVS, situada na Av. Santos 
Dumont, 206 - A, andar 01, Centro, Aurora/CE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 27 do Estatuto Social, convoca os 
associados em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data somam 39 (trinta e nove), para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA DIGITAL a ser realizada no dia 31 DE MARÇO DE 2022, quinta-feira, às 09h em primeira convocação, 
com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas em condições de votar, ou às 10h em segunda convocação, com a presença 
de metade mais uma dos associados em condições de votar, ou, ainda, às 11h em terceira e última convocação, 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 líquidas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência de contribuições para a 
cobertura das despesas da sociedade no exercício de 2021; III – Plano de trabalho para o exercício 2022; IV – Eleição e posse dos 
membros do Conselho Fiscal;V – Assuntos diversos de interesse social. OBSERVAÇÕES:a) A presente Assembleia Geral será 
realizada na modalidade digital nos termos da IN DREI 81/2020, cujos cooperados poderão participar e votar a distância através 
da rede mundial de computadores (internet);a)a participação à distância dos cooperados através de videoconferência remota e a 
votação individual ocorrerá utilizando-se o aplicativo zoom;b)os cooperados receberão e-mail contendo link de acesso a sala 
virtual e as orientações necessárias para uso do aplicativo de votação;c)os documentos e informações que serão apresentados 
durante a assembleia serão encaminhados para o e-mail de todos os associados até, no máximo, 05 (cinco) dias antes da 
realização desta;d) as inscrições dos candidatos concorrentes aos cargos de conselheiros fiscais, serão realizadas de forma 
eletrônica, através do e-mail (  ,no período compreendido entre a data da publicação deste edital cootravs@hotmail.com)
de Convocação, até 05(cinco) dias antes da realização da assembleia, mediante preenchimento de ficha de inscrição. O 
candidato receberá e-mail resposta com a confirmação de que seu pedido foi recebido e caso não o receba em até 24h (vinte e 
quatro horas), deverá entrar em contato imediato com a COOTRAVS sob o risco de seu pedido de inscrição ser invalidado. 
Aurora – CE, 21 de Março de 2022 - 

COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS DO VALE DO SALGADO- COOTRAVS

JOSÉ NANDA BEZERRA - PRESIDENTE

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Russas – Aviso de Edital de Pregão Presencial nº. 
1803.01/22-PP - Menor Preço. Objeto: aquisição de óleo diesel S-10 destinado ao veículo vinculado 
ao poder Legislativo Municipal de Russas. Recebimento da(s) propostas escritas e habilitações: dia 
01 de abril de 2022, às 10:00hs.  Local da audiência pública: Sala de Licitação da – Rua Padre 
Zacarias Ramalho, 167, Centro. Informações: fone (88) - 3411-8131 - de segunda a sexta das 
08:00h às 12:00h. 21 de março de 2022. Raimunda Vidal Nogueira Menezes - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Tomada de Preços 
Nº 06.004/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, 
torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 07 de abril de 2022 às 09h 
na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61.760-000 – Eusébio – CE, estará realizando 
licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para ampliação e reforma da EEIEF. Francisco Tavares de Abreu, no município de Eusébio-CE., 
tipo menor preço. O edital poderá ser obtido no portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. 
Eusébio, 18 de março de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços Nº 07.004/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, 
localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos 
licitantes e demais interessados, que dia 01 de abril de 2022 às 09h, estará realizando a abertura do 
Pregão Eletrônico Nº 07.004/2022, tipo menor preço global por item, cujo objeto é o Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de fardamento para os Agentes de Endemias da Secretaria 
de Saúde do Município de Eusébio/CE, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. O início da sessão 
de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 01 de abril de 2022 (Horário de Brasília). O 
edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado ou pelo Portal do TCE-CE: 
www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o 
expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 
019/22-PE-FMMA - Contrato Nº 20220769. Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
Contratada(o): EP Barbosa Comercio de Maquinas E Ferramentas  EIRELI Objeto: aquisição 
de material diversos do tipo ferramentas, material de consumo, máquinas e equipamentos 
para atender a demanda do Fundo Municipal de Meio Ambiente deste Município de Ipueiras-
CE. Valor Total: R$ 288.408,55 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oito reais e 
cinquenta e cinco centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 
1301.154520436.2.091 Manutenção das Ações de Limpeza Pública, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.42, no valor de R$ : R$ 
288.408,55; Vigência do Contrato: 17 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da 
Assinatura do Contrato: 17 de Março de 2022. Ipueiras/CE, 17 de Março de 2022

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada 
pela Portaria N° 23110353/2021, Adjudica e a Secretária de Meio Ambiente  Homologa o Pregão 
Eletrônico Nº 019/22-PE-FMMA. Objeto: aquisição de material diversos do tipo ferramentas, 
material de consumo, máquinas e equipamentos para atender a demanda do Fundo Municipal 
de Meio Ambiente deste Município de Ipueiras-CE, para a empresa EP Barbosa Comercio de 
Maquinas e Ferramentas EIRELI, CNPJ: 26.393.102/0001-08, com o valor global de R$ 
288.408,55 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e cinco 
centavos). Ipueiras/CE, 17 de Março de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente “Licença para coleta e 
Transportes de Classe II – Não perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na Avenida John 
Sanford nº 265, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira - Sobral - Ceará, . Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ Nº 11.952.190/0001-63

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna público 

que a sessão pública para abertura das Propostas, da licitação na modalidade Tomada de Preços 

Nº 05.003/2022, cujo objeto é a construção de 02 (duas) passagens molhadas nas localidades de 

Barra do Riacho Seco e Malhada Grande, Zona Rural do Município de Novo Oriente - Ceará, 

conforme Convênio com a Superintendência de Obras Públicas - SOP, Nº 04/2022 - Processo Nº 

11720083/2021 - MAPP Nº: 1506, será realizada no dia 22/03/2022 às 09:00 horas, na sala da CPL. 

Novo Oriente/CE, 21/03/2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público que a sessão pública para abertura das Propostas, da licitação na modalidade Tomada de 
Preços Nº 05.004/2022, cujo objeto é a construção de rodoviária e praça no Município de Novo 
Oriente-CE, conforme PT 1078389-22 e Convênio P+ B Nº 914383, será realizada no dia 
22/03/2022 às 11:00 horas, na sala da CPL. Novo Oriente/CE, 21/03/2022. Paulo Sergio 
Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Julgamento de 
Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o resultado do julgamento dos 
documentos de habilitação apresentados ao processo Tomada de Preços Nº 05.005/2022, cujo 
objeto versa sobre pavimentação em pedra poliédrica na zona rural do Município de Novo 
Oriente-CE, conforme PT 1079793-00 e Convênio Nº 918446. Habilitadas: 01 – Trevo 
Engenharia e Serviços EIRELI, 02 – C B Construcao de Edificio EIRELI, 03 – Eletrocampo 
Serviços e Construcoes LTDA; 04 – G 7 Construções e Serviços EIRELI -EPP; 05 – Dólmen 
Construções e Serviços LTDA-ME; 06 – H.M de Vasconcelos Serviços EIRELI, 07 – F.J. de 
Matos Neto – ME; 08 – Construtora Moraes LTDA-EPP, 09 – Apla Comércio, Serviços, Projetos 
e Construcões EIRELI-ME; 10 – Construtora Vipon EIRELI; 11 – Energy Serviços EIRELI-EPP; 
12 – Medeiros Construcoes e Serviços LTDA; 13 – Real Serviços EIRELI, 14 – Sertão 
Construcoes Serviços e Locações LTDA, 15 – IPN – Construções e Serviços EIRELI; 16 – 
Limpax Construcoes e Serviços LTDA 17 – NOVA Costrucoes, Incorporações e Locações 
EIRELI-ME, 18 – R Construcoes e Servicos EIRELI ME, 19 – Apolo Serviços e Construcoes 
LTDA ME, 20 – Premiere Locacoes e Servicos EIRELI-ME, 21 – NR Construcoes e Serviços 
EIRELI-ME, 22 – WU Construcoes e Serviços EIRELI-EPP, 23 – CONJASF – Construtora de 
Açudagem LTDA, e 24 – Mendes Júnior Serviços e Locações. Fica aberto o prazo recursal nos 
termos do Art. 109, inc. I, "a" da Lei nº 8.666/93. O inteiro teor dessa decisão em ata, estará 
disponível no setor de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento 
ao públ ico das 07:00h às 13:00h e ainda nos seguintes sít ios eletrônicos: 
https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo 
Oriente - Ceará, 21 de março de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Licitação - Pregão 

Eletrônico N° PE010/2022-SESA. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Penaforte, comunica 

aos interessados que realizará Pregão Eletrônico Nº PE010/2022-SESA, cujo objeto é a 

aquisição de recargas de gás oxigênio medicinal, para atender as necessidades da Secretaria de 

Saúde e Unidades vinculadas, do Município de Penaforte/CE, sendo o Cadastramento das 

Propostas a partir do dia 21/03/2022 até 01/04/2022 às 07:00h no site www.bll.org.br. Abertura das 

propostas 01/04/2022 às 08h:h05min e a fase de disputa de lances no dia 01/04/2022 às 09:00h. 

O edital completo estará a disposição dos interessados após esta publicação no horário de 08:00h 

às 12:00h, no setor de licitações, site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios e no site: www.bll.org.br. 

Penaforte - CE, 18 de Março de 2022. Cícero Rangel Andrade Bezerra - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  – AVISO 

DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.03.17.01PE. 

OBJETO: Aquisições de gêneros alimentícios não-perecíveis  para composição de cesta 

básica de distribuição gratuita, atendendo as necessidades  da Secretaria do Trabalho, 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da prefeitura  municipal de Barroquinha/

CE, conforme as quantidades e especificações técnicas  presentes no termo de 

referência do edital. Tipo: menor preço por lote. da forma  de disputa: aberto e 

fechado. a comissão de pregão comunica aos interessados que  a entrega das propostas 

comerciais será até o dia 04.04.2022 ÀS 08:00 HORAS  (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

Os horários referem-se ao horário local. Referido  EDITAL poderá ser adquirido no 

endereço eletrônico: www.bll.org.br, e pelo portal  do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.

br/licitacoes, a partir da data desta publicação ou  na sala da C.P.L., situada à Rua Lívio 

Rocha Veras, 549, Centro, Francisco Clovis  Lins Lima– Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  – 
AVISO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS PROJETOS DE  VENDAS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E CONVOCAÇÃO PARA  APRESENTAÇÃO DAS 
AMOSTRAS. MODALIDADE: CHAMADA  PÚBLICA N.º CP001/2022SEMED. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, 
DESTINADOS AO  ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/ PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,  DESTE 
MUNICÍPIO. A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO COMUNICA AOS  INTERESSADOS QUE 
OS PROJETOS BÁSICOS APRESENTADOS ESTÃO  VÁLIDOS E FICA ABERTO O PRAZO 
RECURSAL DE (05) DIAS ÚTEIS E  QUE APÓS O FINDAR DESSE PRAZO, CASO NÃO 
HAJA INTERPOSIÇÃO  DE PRAZO RECURSAL, OS MESMOS TERÃO DE APRESENTAR 
AMOSTRAS  CONFORME EDITAL ITEM 11 DAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO. MAIORES INFORMAÇÕES, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS.  ARTERIANA 
BENTO DA COSTA– SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PROSAUDE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVEL SUPERIOR E TECNICO DA 
SAÚDE LTDA. – inscrita no CNPJ sob o Nº 32.510.808/0001 - 05 – NIRE: 23400017805 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Pelo presente Edital de Convocação o Presidente da 
PROSAUDE, no uso de suas atribuições Estatutárias, convoca os senhores e senhoras cooperados em 
condições de votar, em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realiza-se no dia 31 de março de 2022, em 
1ª Convocação as 09h00min com dois terços dos cooperados presentes; em 2ª convocação as 10h00min 
com metade mais um dos cooperados; e, em 3ª e última convocação às 11h00min com no mínimo 50 
(cinquenta) cooperados ou, no mínimo 20% (vinte por cento) do total de cooperados prevalecendo o 
menor número, na sede da COOPERATIVA, situada na Rua Mário Perdigão Bastos, nº 50, Centro - 
Eusébio – CE, CEP: 61.760-000. Para efeito de cálculo de quórum o número de cooperados aptos a votar 
é de 1127. 1) Prestação de Contas dos Órgãos de Administração relativas ao exercício encerrado em 
31/12/2021, com Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, 
e Demonstração das Sobras ou Perdas; 2) Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas do Exercício 
encerrado; 3) Eleição dos Membros para o Conselho Fiscal da cooperativa, sendo três efetivos e três 
suplentes, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023; 4) Fixação dos 
Honorários para os membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal. Eusébio 
- CE, 18 de março de 2022. – João Paulo Sena Gadelha – Presidente.
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA
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ECONOMIA

O Governo Federal trabalha, no Congresso, para derru-
bar uma brecha legal aprovada na reforma da Previdência 
de 2019: a possibilidade de usar uma única contribuição, 
em valor alto, no cálculo da aposentadoria do INSS e se 
aposentar com um benefício maior. O fim da chamada apo-
sentadoria com contribuição única foi incluída no proje-
to de lei 4.491/2021, aprovado pela Câmara na terça-feira 
(15), que trata de perícias médicas do INSS. Os deputados 
aprovaram pagamento de perícia por parte do segurado 
que perder a ação na Justiça contra o INSS e incluíram o 
"jabuti" contra a contribuição única na lei. Com isso, o pro-
jeto volta para o Senado.

O texto altera mudança introduzida pela reforma da 
Previdência de 2019, que criou a possibilidade de o tra-
balhador descartar, no cálculo da aposentadoria, quantas 
contribuições sejam necessárias para a ampliação da mé-
dia salarial sobre a qual o benefício será calculado. Isso só 
ocorre, porém, se o segurado tiver o número mínimo de 
pagamentos exigidos para pedir o benefício, que é de 180 
contribuições, e desde que as contribuições descartadas 
não sejam utilizadas nem no INSS nem em outro regime 
previdenciário. O projeto de lei 4.491/2021, entretanto, cria 
um divisor mínimo de 108 meses no cálculo da aposenta-
doria dos segurados filiados à Previdência Social até julho 
de 1994. A regra não valerá para a aposentadoria por inca-
pacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez.

INSS: Contribuição única pode acabar

Menos chocolate. Perto da Páscoa o consumidor vê as prateleiras até 30% menos recheadas de ovos de Páscoa nos 
supermercados. O motivo é a combinação entre inflação em alta e poder de compra em queda. Assim, a população tem 
trocado o ovo de Páscoa por bombons e barras de chocolate, segundo a Associação Brasileira de Supermercados.

O técnico em informática, 
Diego Pereira, 35 anos, come-
mora a reitegração no merca-
do de trabalho após quase um 
ano desempregado. Ele conse-
guiu emprego na sua área de 
atuação. “Muito bom voltar ao 
trabalho e retomar a vida após 
um período ruim. Agora é re-
começar”, disse. Ele faz parte 
da estatística de brasileiros 
que conseguiram nos últimos 
meses colocação no mercado. 
Tanto que o desemprego vol-
tou a cair no país e agora está 
em 11,2%, o que representa 
cerca de 12 milhões de desem-
pregados. Os dados são do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e foram di-
vulgados no último dia 18.

Esta é a menor marca para 
o período desde o começo de 
2016, quando a economia na-
cional atravessava recessão, 
com taxa em 9,6%. A notícia 
ruim fica por conta da renda 
média do trabalho, que foi 
estimada pelo IBGE em R$ 
2.489 no intervalo encerrado 
em janeiro de 2022. O valor 
é o menor valor para os tri-
mestres comparáveis na série 
histórica, iniciada em 2012.

O indicador é chamado de 
rendimento real habitual e é cor-
rigido pela inflação. A pressão 
inflacionária, por sua vez, aju-
da a explicar a queda na renda. 
Foi o que disse a coordenadora 
de Trabalho e Rendimento do 
IBGE, Adriana Beringuy. “A 
retração dos rendimentos, que 
costuma ser associada ao tra-

balhador informal, esteve disse-
minada para outras formas de 
inserção, e não apenas às relacio-
nadas à informalidade. Embora 
haja expansão da ocupação e 
mais pessoas trabalhando, isso 
não está se revertendo em cres-
cimento do rendimento dos 
trabalhadores em geral”, desta-
cou. As vagas abertas com salá-
rios mais enxutos também po-
dem ter puxado a média para 
baixo novamente. A redução na 
renda foi de 1,1% frente ao tri-
mestre imediatamente anterior, 
de agosto a outubro de 2021. 

Pelas estatísticas oficiais, 
uma pessoa é considerada 
desocupada quando não tem 
trabalho e segue à procura de 
oportunidades. No trimestre 
imediatamente anterior (agos-
to a outubro), a taxa de desem-
prego estava em 12,1% no país. 
À época, a população desocu-

pada era estimada em 12,9 mi-
lhões. Ou seja, houve baixa de 
858 mil pessoas nessa condição.

No trimestre de novembro de 
2020 a janeiro de 2021, a taxa de 
desemprego estava em 14,5%. A 
população desocupada era de 
14,7 milhões, segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua). O levantamento 
contempla tanto o mercado de 
trabalho formal, com carteira 
assinada ou CNPJ, quanto o in-
formal, sem esses registros.

No trimestre até janeiro, a 
população ocupada com algu-
ma vaga foi estimada em cer-
ca de 95,4 milhões. Significa 
acréscimo de quase 1,5 milhão 
de pessoas ante o trimestre até 
outubro, além de aumento de 
8,2 milhões frente a igual pe-
ríodo do ano anterior.

Segundo Adriana Beringuy, a 

alta da população ocupada pode 
ser uma combinação de fatores, 
como a reabertura da economia 
e o avanço da vacinação contra a 
covid-19, além de mais pessoas 
forçadas a encontrar trabalho 
para tentar manter o padrão de 
renda familiar. “Há hipóteses. Se 
o poder de compra das famílias 
diminui, pode ser necessário 
que haja mais mão de obra em 
ação para manter o padrão de 
renda domiciliar”, disse.

Mercado formal de trabalho 
Do total de 1,5 milhão de pes-
soas a mais ocupada, quase 1,2 
milhão (78,7%) foram inseridas 
no mercado formal. Já a infor-
malidade respondeu por 313 
mil (21,3%) de pessoas. A popu-
lação sem carteira ou CNPJ che-
gou a 38,5 milhões. A máxima 
da série, de 38,8 milhões, foi re-
gistrada entre agosto e outubro 
de 2019, antes da pandemia.

FOTO TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

As vagas abertas com salários mais enxutos também podem ter puxado a média para baixo novamente

Apurado positivo
A Eletrobras registrou 

lucro consolidado em 2021 
de R$ 5,7 bilhões após 
lucro líquido de R$ 610 
milhões no quarto trimes-
tre, que foi influenciado 
positivamente por seu 
desempenho operacio-
nal, disse a companhia. 
A empresa é responsável 
por 28% da geração da 
energia elétrica do Brasil, 
com capacidade instalada 
de 50.515 megawatts. No 
segmento de transmissão, a 
companhia detém cerca de 
40% das linhas do País. O 
lucro ficou abaixo de 2020 
tanto no quarto trimestre 
quando no montante anual.

Culpa de ninguém
O ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes, disse 
em sua visita a Fortale-
za, na última sexta-feira 
(18) que o Governo não é 
responsável pela alta na in-
flação. Segundo ele, os cau-
sadores foram a pandemia 
e, neste momento, a guerra 
entre Ucrânia e Rússia. 
Segundo o ministro, assim 
como lá fora, todos no Bra-
sil deviam entender que 
o Governo não é culpado 
pela inflação. Segundo o 
IBGE, a taxa, em 12 meses, 
foi a 10,54% em fevereiro, 
bem acima da meta de 
3,5% para este ano. Só 
falar não resolve.

Frete salta
Falando em combustí-

veis mais caros, a ANTT 
reajustou a tabela mínima 
do frete rodoviário de 
cargas entre 11% e 14%, 
em vigor desde sexta-feira 
(18), com a publicação no 
DOU. O reajuste é uma con-
sequência direta da alta do 
barril petróleo, que impacta 
os preços dos combustíveis 
aqui no Brasil. O piso mí-
nimo foi reivindicação dos 
caminhoneiros autônomos 
na greve de 2018, quanto 
o litro custava R$ 3,30, e 
o então presidente Temer 
editou MP para atender aos 
pedidos dos grevistas.

Lucro despenca
A fabricante de alimen-

tos M. Dias Branco regis-
trou lucro líquido de R$ 
151,1 milhões no quarto tri-
mestre de 2021, tombo de 
27,7% sobre o registrado 
em igual período de 2021. 
O Ebitda (lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação 
e amortização) apurado pela 
companhia, entre outubro e 
dezembro, foi de R$ 182,7 
milhões, 4,9% menor do que 
no intervalo corresponden-
te de 2020. Já a receita 
líquida cresceu 27,2% na 
comparação anual, soman-
do R$ 2,164 bilhões no 
último trimestre do ano.

Aviação: peso e efeitos dos caros combustíveis  
A Latam vai suspender, a partir de abril, tempora-
riamente, 21 rotas nacionais por conta do aumento 
dos combustíveis. A maioria dos voos impactados 
vai ficar suspensa entre abril e junho, mas há uma 
programação específica para cada um. Alguns voos 
afetados eram de rotas que ainda seriam inaugura-
das, como trajetos entre São Paulo e cidades como 
Montes Claros e Juiz de Fora, em Minas Gerais; 
Presidente Prudente, em São Paulo; Cascavel, no 
Paraná; e Sinop, em Mato Grosso. Outras rotas que 
estavam em operação também foram suspensas.

Petrobras: Vale-tudo em ano eleitoral  
Com a insatisfação de 
muitos com o preço 
dos combustíveis e a 
consequente ranhura de 
imagem, Bolsonaro já 
pensa em degolar Silva 
e Luna da presidência 
da Petrobras. Já se co-

menta que isso deve acontecer na próxima assembleia de 
acionistas, em 13 de abril, quando o Planalto deve retirar 
o nome de Luna do conselho da estatal - condição para 
ficar no posto. Confirmado isso, por tabela, deve assumir 
o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

Desemprego reduz e chega a 
11,2%, menor índice desde 2016
Taxa de desemprego nesse patamar é próxima das expectativas do mercado 
financeiro, que projetava 11,3%. Dados foram divulgados pelo IBGE

1º Ofício de Registro de Imóveis. Avenida Antonio Sales nº2187 – 10º andar - Fortaleza – Ceara CEP: 
60135-203. Telefone: (085) 3261.7101. OFICIAL REGISTRADOR -- José Anderson Cisne. SUBSTITUTOS/
ESCREVENTES -- Ana Lucia Ferreira Pinto Rocha, Aparecida de Fatima Cerqueira Campos Andrade, Helena 
de Paula Ramos Iliana Lima Santos Bianchi, Ingrid Clementino Rodrigues Fatori, João Evangelista Araújo 
Neto,  José Eliton Albuquerque, Karen de Queiroz Barros Ximenes, Pedro Fabricio Pinheiro, Soraia Melo Torres 
Pinheiro. Ofício nº42610.  Solicitação: 336590. INTIMADO: KROMA VIDEO E SERVIÇOS LTDA., 
CNPJ Nº 69.698.660/0001-94 ENDEREÇO: Av. Edilson Brasil Soares, nº 2333, Fortaleza/CE. EDITAL DE 
INTIMAÇÃO. A Substituta do Oficial do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Capital, na conformidade do 
Art. 26, § 4º e demais dispositivos aplicáveis da Lei nº. 9.514/97, devidamente autorizado(a) pelo(a) credor(a)  
INTER ALTERNATIVA FOMENTO COMERCIAL LTDA , CNPJ: 73.575.177/0001/90, referente a Escritura 
pública de Alienação Fiduciária de Imóvel, datada de 25/04/2016, registrado sob R.14 da Matrícula 62.674, 
referente ao imóvel situado nesta Capital, Av. Edilson Brasil Soares, nº 2333, Fortaleza/CE, para fins de 
cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos entre 20/09/2016 e 20/10/2017, 
cujo valor posicionado em 03/03/2022 corresponde a R$1.295.230,31 (um milhão duzentos e noventa 
e cinco mil, duzentos e trinta reais e trinta e um centavos), em virtude do(a)(s) mesmo(a)(s) se 
encontrar(em) em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme certificado pelo Oficial de Registro de Títulos 
e Documentos responsável pela citada intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue os devidos 
pagamentos das prestações vencidas e que se vencerem até a data do pagamento, dos juros convencionais, 
das penalidades e dos demais encargos contratuais, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e intimação, conforme disposição expressa 
no Art. 26, § 1º da Lei nº9.514/97. Na oportunidade, informamos ainda que ficam V. Sr.ª. Cientificado (a) que 
o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO(A) CREDOR(A) FIDUCIÁRIO(A) INTER ALTERNATIVA FOMENTO 
COMERCIAL LTDA. Deverá desconsiderar o presente edital caso já houver quitado seus devidos débitos. 
Fortaleza/CE, 03 de março de 2021. Assinado Digitalmente -- Oficiala Substituta

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 
2022.03.15.004-SRP-SME  do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e 
eventuais aquisições de kits do projeto pedagógico - brinquedoteca para atender as necessidades 
da secretaria de educação do município, que do dia 21/03/2022 a 31/03/2022 até às 08h (Horário 
de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a 
este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 
31/03/2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir 
das 09:30h do dia 31/03/2022 (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 das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - Extrato de Análise e Julgamento das Propostas de Pre-
ços Tomada de Preços nº 2021.11.22.001-TP-GAB, cujo objeto: Contratação de empresa para 
prestação dos serviços especializados de planejamento, desenvolvimento e execução de solu-
ções de comunicação digital (Marketing Digital). Resultado: Classificadas: Baião de Ideias Ltda, 
CNPJ nº 29.847.117/0001-97, Harley Braga Dias Simões ME, CNPJ nº 08.730.259/0001-08, R. 
B. Tomaz Produções - ME, CNPJ nº 13.898.791/0001-60, DKM Soluções Empresariais Eireli - 
EPP, CNPJ nº 22.527.999/0001-64 e Wesley Castro Sabino ME, CNPJ nº 14.114.798/0001-07, 
por atenderem a todas as exigências editalícias. Resultado Final: Vencedora do certame a 
empresa Harley Braga Dias Simões ME, CNPJ nº 08.730.259/0001-08, que apresentou o menor 
valor global de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Fica aberto o prazo recursal, 
previsto no art.109, inciso I, “b”, Lei 8.666/93. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Ur-
bano e Meio Ambiente, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário, torna público o extrato do 
contrato resultante do Pregão Eletrônico nº 00.005/2021-PERP: nº 00.005/2021-16SEDUMA - 
Valor global: R$ 3.303,76; - Contratada: Petrogás Logística Comercial GLP EIRELI, através de 
seu representante legal, o Sr. Marcelo José Vaz Tolentino. Objeto: Aquisição de gás liquefeito 
de petróleo (GLP) de 13kg, vasilhame de gás 13kg. Prazo de vigência: até 31/12/2022. Data 
das assinaturas dos contratos: 14/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Torna público o extrato do 1º Termo Aditivo dos contratos re-
sultante do Pregão Eletrônico nº 00.005/2021SRP: Nº 00.005/2021-13STCS; Nº 00.005/2021-
10SDS; Nº 00.005/2021-11SDS; Nº 00.005/2021-14SMS; Nº 00.005/2021-09SME; Nº 
00.005/2021-12SME. Contratantes: Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Trân-
sito, Cidadania e Serviços Públicos, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação. Contratada: 
Petrogás Logística Comercial GLP EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Marcelo José 
Vaz Tolentino. Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13kg, vasilhame de gás 
13kg para atender as necessidades das diversas secretarias do Município. O presente Termo Adi-
tivo tem por objetivo proceder ao reajuste de preços em 22,00%. Signatários Contratantes: Izaura 
Gomes do Nascimento Oliveira, Armstrong Braga Ferreira, Lady Daiana Arruda Mota, Verúzia 
Jardim de Queiroz. Data das assinaturas: 11/03/2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - A Secretaria de Saúde, neste ato representada por sua 
Secretária, a Senhora Maria Fernandete Gomes,  no uso de suas atribuições legais e com fulcro 
no artigo 49, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve REVOGAR a 
licitação de Pregão Presencial Nº SS-PP002/2021-SRP, cujo objeto: Registro de preços visando fu-
turas e eventuais contratações de pessoa jurídica, para atender as necessidades complementares 
dos serviços técnicos especializados essenciais na área de saúde, junto a rede municipal de saúde 
do município, conforme especificações constantes do processo em referência.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público o resultado do julgamento da fase de classificação da(s) proposta(s) técnica(s) da Con-
corrência Pública Nº 00.002/2021 - CP. Após análise e julgamento da subcomissão técnica, foi 
classificada a empresa: D E de A moreira - Total de 87,8 pontos; e foi desclassificada a empresa: CK 
Comunicação e Serviços Publicitários Ltda por descumprir item 6.4 - apresentar verba referencial 
divergente da estabelecida em edital. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o 
artigo 109, inciso I, letra b, da Lei Federal Nº 8.666/93. Caso não haja interposição de recursos, fica 
desde já marcado a data de abertura de propostas de preços para o dia 30/03/2022, as 09h e data 
de recebimento e abertura de habilitação para o dia 30/03/2022, as 14h, caso não haja interposição 
de recursos. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monse-
nhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 – Quixeramobim/Ce no horário de 08h às 12h ou pelo 
site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Pregoeiro da Comissão de Licitação torna público que 
a partir das 16h do dia 21/03/2022 estará disponível para o Cadastramento das Propostas de Pre-
ços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SE-PE003/2022, cujo objeto: Contratação de empresa para 
execução de serviços de transporte escolar, para atender as necessidades da secretaria de edu-
cação, cultura e desporto. Data da Disputa de Preços: 04/04/2022 às 09h (Horário de Brasília-DF). 
O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08h às 12h (Horário local), na Avenida Francisco 
França Cambraia, s/n, Centro, ou através dos sites: www.bll.org.br, https://licitacoes.tce.ce.gov.br/
https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – Aviso de Licitação 
- Pregão Eletrônico Nº 07.05.04.2022. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
de locação de conjunto de vídeo endoscópio contendo uma processadora de imagem, dois vídeos 
gastroscópios compatíveis para prestação de serviço de endoscopia digestivas alta, para atender as 
necessidades da Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, na cidade de Campos Sales, unidade de 
saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, de acordo 
com as especificações e quantitativos previstos no Quadro I, do Anexo I – Termo de Referência 
deste edital. Data e horário de Recebimento das Propostas: 00:00 hs 22/03/2022 (horário de Brasília) 
às 23:59 hs 04/04/2022 (horário de Brasília). Data e site da sessão: 10:00 hs 05/04/2022 (horário 
de Brasília). www.bllcompras.org.br.  O Edital poderá ser adquirido no mesmo endereço ou através 
do Portal das Licitações no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou https://cpsmcrato.ce.gov.br/.Crato/
CE, 18/03/2022. Iasmim Brito Machado – Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - AVISO DE RETIFICAÇÃO 
DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROJETOS DE VENDAS. A comissão 
permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uruoca torna público a RETIFICAÇÃO da ata de 
realização da CHAMADA PUBLICA Nº. 0052012.2021 publicado conforme Aviso no Jornal de Grande 
Circulação (o Estado) dia 15/03/2022, pag.12, Diário Oficial da União dia 15/03/22, seção 3, pág. 234, 
Diário Oficial do Estado – DOE dia 15/03/22 serie 3, ano XIV n. 059, 15/03/22, pág. 118, DOE-UR, 
dia 15/03/22, ANO VI, Nº 05815/03/22, pág.2. Comunicamos aos licitantes e demais interessados, 
que foi retificado a ata do julgamento de habilitação e projetos de vendas. Com a seguinte correção: 
ONDE SE LÊ: Licitante(s) aptas/habilitada(s):  FRANCISCO DIAS DE LIMA (FORNECEDOR 
INDIVIDUAL): item 22; ELIEZIO ALBUQUERQUE DE LIMA (FORNECEDOR INDIVIDUAL): item 
22; MARIA IZELTE FERREIRA FONTENELE (FORNECEDOR INDIVIDUAL); item 22; LEIA-SE: 
FRANCISCO DIAS  LIMA (FORNECEDOR INDIVIDUAL): item 22; ELIEZIO ALBUQUERQUE 
DE ALMADA (FORNECEDOR INDIVIDUAL): item 22; MARIA ILZETE FERREIRA FONTENELE 
(FORNECEDOR INDIVIDUAL); item 22; As demais disposições permanecem inalteradas. Uruoca-
CE, 17 de março de 2022. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 16.03.02/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 16.03.02/2022 cujo 
objeto versa sobre a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNTO A SECRETAIRA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.. Início do recebimento das propostas e habilita-
ção: às 17h do dia 21 de março de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 
10h do dia 01 de abril de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 
10h01min às 10h59min do dia 01 de abril de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 11h 
do dia 01 de abril de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de 
Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, 
no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal 
de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-
1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 18 de março de 2022. Mayara Shelly 
Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – RESULTADO DO CREDEN-
CIAMENTO Nº 2022.02.02.001S – A Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público o resultado 
do julgamento dos documentos relativos ao CREDENCIAMENTO Nº 2022.02.02.001S – objeto: 
Contratação de organização social, sem fins lucrativos, para a execução de serviços complemen-
tares técnicos especializado em gerenciamento destinados à implementação da operacionalização 
dos serviços da Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora das Angústias e Unidades Básicas de 
Saúde do Município de Tarrafas/CE. Analisados os documentos da única participante, pela Comis-
são Técnica e pela Comissão Permanente de Licitação, chegou-se ao seguinte resultado: Ficou 
devidamente credenciada a participante IGM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO, esta-
belecida na Av. Felino Barroso nº 801 – Bairro Fátima, na cidade de Fortaleza - Estado do Ceará, 
Inscrita no CNPJ Nº 29.782.496/0001-84. Fica, aberto o prazo recursal previsto no Item 13.1. do 
Edital. Maiores informações através do telefone (0XX88) 3549.1020. Tarrafas/CE, 11 de março de 
2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL e Pamela Tiala de Moraes Arnaldo 
Presidente da Comissão Técnica.

ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE ACOPIARA - AVISO DE LICITAÇÃO - A(O) Câ-
mara Municipal de Acopiara, torna público que realizará as 09:00 do dia 01 de Abril de 2022, 
em sua sede na Rua Cel. Raimundo de Pinho, 89, Pregão Presencial nº 1003.01/22-PP. Obje-
to: aquisição de material de consumo, para atender as necessidades do Poder Legislativo 
Municipal de Acopiara. Edital à disposição na(o) Câmara Municipal de Acopiara e no portal 
de licitações do Tribunal de Contas do Estado. Acopiara/CE, 21 de Março de 2022. ALMIR 
SEVERINO ISIDORO JUNIOR - Pregoeiro(a)

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
018/2022 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 AVISO DE LICITAÇÃO O Mu-
nicípio de Icapuí, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, torna público 
que às 09:00 horas do dia 05 de abril de 2022, fará realizar licitação na modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço, para a contratação de empresa de engenharia para continuação 
da execução da obra de urbanização e pavimentação da estrada de acesso a Praia da Requen-
guela e Porto da Barra Grande, neste município, conforme Convênio Nº 113/CIDADES/2019/
MAPP:4576, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências 
da Comissão Permanente de Licitação. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na Comissão de Licitação, localizada à Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, Icapuí, 
Ceará – Secretaria de Administração e Finanças, a partir da publicação deste Aviso, no horário 
de expediente (das 7:30h às 13:30h), toda e qualquer informações serão prestadas no endereço 
acima, ou através do fone (0xx88) 3432-1400. Icapuí - CE, 18 de março de 2022. José Francisco 
da Costa Secretário de Infraestrutura e Saneamento 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO 
- TOMADA DE PREÇOS Nº 1703.01/2022 A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 07 de abril de 2022 às 9h, na Sede da Prefeitura 
localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, estará realizando licitação, 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento menor preço, tombado 
sob o nº 1703.01/2022, com o seguinte objeto: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA 
ESCOLA DE 8 SALAS DO SANHARÃO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME 
PROJETO BÁSICO, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente 
de Licitação, no horário de 8h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.
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Vitória. O Atlético-MG encerrou a etapa inicial do Campeonato Mineiro na liderança após derrotar a Caldense 
por 3 a 0, neste sábado (19) no estádio do Mineirão. Com este resultado, o Galo garantiu a vantagem na semifi-
nal, que será contra a própria Veterana, de conseguir a classificação para a grande decisão com dois empates.ESPORTES

FOTO   LUCAS UEBELL/ GRÊMIO FPBA

PROPOSTA Srta Viviane Valentim, em negociação de 
proposta para trabalho no prodigioso Náutico Atlético Cea-
rense , administradora executiva , instrutora ministrando na 
modalidade YOGA , terapeuta humana integral com quali-
ficações e terapias místicas e extensão em mentorias . (85) 
997980828 -  Mendesviviane1@hotmail.com

O general na TV

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Renato Abreu mostrou todo o seu talento de grande 
jornalista ao entrevistar na TV Assembleia o comandan-
te da Décima Região Militar, general André Allão, que 
também deu um show de conhecimentos mostrando-se 
preparado. O general falu até de esportes dizendo ser 
torcedor do Vasco da Gama, sendo que Renato Abreu é 
flamenguista apaixonado. Eu gostei da entrevista.

LAVOISIER Ele brilhou jogando no gol e sendo um grande 
goleiro. Hoje, faz parte da CBA e é o homem do futsal junto a esta 
entidade. E por falar em Lavoisier ele estava semana passada com a 
seleção feminina brasileira em Portugal. A Amandinha estava lá.

LÍVIO AMARO Revendo meus arquivos encontrei esta foto 
de Lívio Correa Amaro um dos maiores dirigentes de nosso futebol. 
Ele era prático, vocacionado para servir, determinado e inteligente.

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

O  Grêmio foi avassala-
dor. Neste sábado (19), fez 3 
a 0 no Inter em jogo de ida 
da semifinal do Campeo-
nato Gaúcho, no Beira-Rio. 
Com gols de Diego Souza, 
Elias e Bitello, o clube tri-
color encaminhou a vaga na 
decisão.

Não há saldo qualificado 
no regulamento. Para ter 
a chance de ser pentacam-
peão, o Grêmio pode até 
perder o duelo de volta por 
dois de diferença. Caso o 
Inter vença por margem de 
três, a decisão vai para os 
pênaltis. O elenco colorado 
só avança se fizer quatro ou 
mais de vantagem.

O jogo de volta da se-
mifinal do está marcado 
para a próxima quarta-feira 
(23), às 22h15 (de Brasília). 
Quem avançar enfrentará 
o vencedor do duelo entre 
Ypiranga e Brasil de Pelo-
tas, que começam a decidir 
a outra vaga neste domin-
go(20).

O Inter buscava o ata-
que e tratava de pressionar. 
Começou o jogo buscando 
repetir a atuação do último 
Gre-Nal, quando venceu 
por 1 a 0. E viu o gol rival 
acontecer exatamente quan-
do criava uma chance. Uma 
troca de passes acabou em 
tentativa de conclusão, que 
bateu na zaga gremista. O 
contra-ataque acabou em 
lançamento de Nicolas para 
Elias, que colocou na rede.

Ao fim do primeiro tem-
po, Taison estava na bronca. 
A entrevista do atacante foi 
forte e cobrou do time. “Foi 
um primeiro tempo desas-
troso. Entramos mal, to-
mamos dois gols, tomamos 

posse de bola e não conse-
guimos concluir. Temos que 
melhorar, ganhar o jogo, 
isso é um clássico e não está 
acontecendo”, disse.

No segundo tempo, o In-
ter buscava igualar forças, 
mas foi atrapalhado pela ex-
pulsão de Paulo Victor, após 
dividida com Elias. O late-
ral atuou em razão da lesão 
de Moisés, está suspenso e 
também é problema para a 
partida de volta.

Na comemoração do ter-
ceiro gol do Grêmio, Lucas 
Silva foi atingido por um 
objeto arremessado da tor-
cida do Inter. Sangrando, 
precisou deixar o jogo após 
atendimento médico. O ob-
jeto foi recolhido pela ar-
bitragem e o Inter deve ser 
denunciado.

O Inter até começou 
bem, mas falhou. Ao atacar, 

deu espaço para o contra-
-ataque gremista e assim 
levou o primeiro gol. Ainda 
que tenha sentido um pou-
co, seguiu tentando se en-
contrar no jogo, só que não 
conseguiu criar. Mesmo que 
tivesse mais posse de bola, 
não encontrou os espaços 
para penetrar na defesa 
gremista e pouco concluiu. 
Acabou levando o segundo 
e a cada minuto que passou 
ficou mais ansioso, errou 
mais e acabou distante da 
vitória.

O Grêmio foi firme. 
Quando o Inter tentou ata-
car, fechou-se com atitudes 
positivas de Roger Macha-
do. O técnico controlou os 
espaços utilizando a forma-
ção 4-1-4-1 e bloqueou os 
lados do campo com Elias 
acompanhando Bustos e 
Rodrigues contendo Taison. 

Além disso, povoou o cen-
tro com Lucas Silva, Villa-
santi e Bitello e apostou em 
Diego Souza para empurrar 
a defesa do Inter para trás. 
Praticamente tudo deu cer-
to, e o time azul, branco e 
preto foi superior em cam-
po, ainda que tenha ficado 
menos tempo com a bola.

O Grêmio e a torcida 
organizada Geral se uni-
ram em campanha antir-
racista. Na torcida, neste 
sábado, uma faixa trazia a 
frase “Antirracista”. Os afi-
cionados mudaram letras 
de músicas que traziam o 
termo “macaco” para se re-
ferir aos colorados e o clu-
be espalhou panfletos de 
orientação aos torcedores. 
As atitudes sucedem duas 
denúncias ao clube no TJ-
D-RS em razão de atos de 
torcedores em clássicos.

O jogo de volta da semifinal será na próxima quarta-feira, o vencedor irá enfrentar Brasil de Pelotas ou Ypiranga 

A força do futebol
Fortaleza e Ceará leveram ao Castelão mais de 30 mil 

pessoas em 2 jogos distintos sendo um no sábado à noite 
e outro numa terça-feira em partida que terminou quase 
à meia noite.

Medalha da Abolição
Tem muita gente do esporte querendo ir ao Paládio da 

Abolição para a homenagem que o governador Camilo 
Santana vai prestar a atleta Amandinha.

Sarto e o esporte
O nosso partido é como a areninha, tem sempre espaço 

para bons quadros. Foi o que disse o prefeito José Sarto 
que está na mídia chutando com o pé esquerdo uma bola 
de futebol na sua visita ao PV que ele vai entregar já pron-
to em abril próximo.

Frases que não combinam
1) Tudo demais é veneno. E eu digo que não conhe-

ço ninguém que tenha sido envenenado por ter muito 
dinheiro.

2) Vou correr atrás do prejuízo. E eu digo que a gente 
deve correr atrás  é do lucro e não do prejuízo.

Copa Arena
A Copa Arena vai reunir mais de 200 times. Esta é mais 

uma realização do prefeito Sarto de apoio ao esporte.

Loteria dos Sonhos
A presença da Loteria dos Sonhos não é só nos no-

ticiários das emissoras. A TV está mostrando diversos 
ganhadores e aparecem dois deles, sendo com a camisa do 
Fortaleza e outro do Ceará Sporting.

Grêmio derrota Inter por 3 a 0 
pelo o Campeonato Gaúcho  
 Em clássico gre-nal, o tricolor gaúcho venceu o clube colorado no jogo 
de ida na semifinal do estadual, encaminhando vaga na decisão 

ARTUR NILSON DOS SANTOS
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a LI-
CENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO Nº 2573/2021, embasada no formu-
lário auto declaratório para criação de animais sem abate (avicultura), com coordenadas 
-4.3131303787231445 E / -37.97553634643555 localizada no município de BEBERIBE, com 
validade até 11/11/2024. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

EÓLICA BEBERIBE S/A
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, 
a Renovação da Licença de Operação Nº 375/2018 para linha de transmissão aérea de 
energia elétrica de 69 KV de tensão com 26 km de Extensão, localizada na Fazenda 
Uberaba, Praia das Fontes, S/N, no município de Beberibe, com validade até 04 anos. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE.

SPE OURO VERDE II TRAIRI LTDA 
CNPJ- 39.660.557/0001-94 

Torna público que recebeu da Autarquia do Meio Ambiente de Trairi, a Licença de Ins-
talação para Implantação de um Condomínio Residencial, localizado na Estrada Trairi 
– Cana Brava, no município de Trairi-ce, com validade até 16/03/2023. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da 
Autarquia do Meio Ambiente de Trairi.

Publicado no Jornal O Estado em 21.03.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: Major Facundo, 705 Centro. Fortaleza - CE
Telefone - (85) 3226-8330

CNPJ Nº 06.572.986/0001-50   CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N°30678 REGINALDO BANDEIRA AMARO E SELMA LOPES DA SILVA 
N°30679 ANTONIO RODRIGO DA SILVA E CRYSLENE NASCIMENTO DE ARAÚJO 
N°30680 ANTONIO SERGIO DE ABREU SILVA E ISABELA MARIA DA SILVA CAETANO 
N°306681 SIDNEY SOARES FILHO E RAFAEL GARCIA BARBOSA.

Fortaleza, 18 de março de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9464-LEANDRO NOGUEIRA DE QUEIROZ E AMANDA BEVILÁQUA DA SILVA BRAGA
Nº9465-JOSÉ GEAN PEDREIRO DA SILVA E MARIA VANDERLANE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 18 de Março de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75678 - FRANCISCO CARLOS ALVES DA COSTA e ANA PAULA DOS 
SANTOS LINO; Edital n° 75679 - LUCAS DE SOUZA BEZERRA e ANA CAROLINA 
LINO DA SILVA; Edital n° 75680 - JAILSON DA SILVA SOUSA e THAÍS HELLEN 
LIMA ROCHA; Edital n° 75681 - REGINALDO ALMEIDA DE SOUSA e SAMARA 
FRANÇA DA SILVA; Edital n° 75682 - LUCAS DE PAULA DA SILVA LIMA e 
MARIA FERNANDA JOCOSKI RIBAS; Edital n° 75683 - WASLEY ALVES DA 
SILVA e LETICIA ALVES PAIXÃO;  Edital n° 75684 - ISAQUE SERPA CALHEIRA 
e MADISON CLAIRE RYAN; Edital n° 75685 - HERBERTH ALEXANDRE PEREIRA 
DOS SANTOS e ALEXANDRA BORGES CAVALCANTE; Edital n° 75686 - HELIO 
BERNARDINO COSMO e MARIANA DA SILVA TOMAZ.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 18 de Março de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66624-FRANCISCO ANTONIO MATOS TEIXEIRA E  FRANCISCA PEREIRA TEIXEIRA
66625-JOEL PEREIRA FREITAS E KARLA MAX DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ
66626-FRANCISCO MARCOS SOARES MARTINS E LUCILENE RODRIGUES DA SILVA
66627-FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO E MARIA ELIETE DOS SANTOS
66628-ALAN EVANGELISTA DAS NEVES E LÚCIA HELENA MATOS BARROS
66629-ELY FRANCE DUARTE NOGUEIRA E LARA SAMPAIO DO NASCIMENTO

Fortaleza, 18 de março de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18231 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HENRIQUE MARK DE OLIVEIRA CARNEIRO e DARVYLLA EVYLLEN DA SILVA FREITAS;
Edital n° 18232 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAICON BRENO GADELHA DE ARAUJO e EVERLANE BARROS ALVES;
Edital n° 18233 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JÚLIO DA SILVA PEREIRA e DANIELE CONSTANT DE FREITAS;
Edital n° 18234 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO HELTON SANTOS DE OLIVEIRA e JOCILENE PEREIRA LIMA;
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, 18/03/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339188- Milton Cesar Lopes da Silva e Fabia da Silva Costa;
339189- Johnatan de Sales Batista e Francisca Erineide Nogueira Bezerra;
339190- Alexandre Maxson Alves Viana  e Sara Sousa Fernandes;
339191- Adonaldo Claudio Barboza Cândido e Adriana Lucia Costa do Nascimento;
339192- Arthur Torquato Noronha e Ana Carolina de Figueiredo Costa;
339193- Antonio de Assis Vieira de Sousa e Vanderlânea de Lima Ferreira;
339194- Carlos Alexandre Machado Gadêlha e Maria Cristina Lira Monte;
339196- Fernando Freire Vasconcelos e Stephanie Meireles Marsylle;
339197- Igor Cesar Silveira Alces e Marcus Antonius Melo de Leopoldino Junior;
339198- Benildo Batista dos Santos e Fabiana da Silva Lima;
339199- Raimundo Nonato Martins dos Santos e Maria Rosimeire de Sousa Andrade
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, 18 de Março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30645 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO BATISTA DOS SANTOS e MALIELLY MARINA VIANA DO NASCIMENTO;
Edital n° 30652 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DELANO GURGEL SILVEIRA e JOSEANE SOUSA DA SILVA;
Edital n° 30653 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO ROBERTO DE FREITAS AZEVÊDO JÚNIOR e THAÍS PATRÍCIO REBOUÇAS;
Edital n° 30654 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSIVAN FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA e PAMELA RACHEL QUEIROZ GADELHA;
Edital n° 30651 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FILIPE SANTIAGO DA SILVA e PATRICIA KELLY FERREIRA MACHADO;
Edital n° 30649 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO NOBRE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS e THALYA CAMILA ANGELIM PRACIANO;
Edital n° 30650 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DENÍLSON MOURA DA FROTA e ARIANE ARAUJO OLIVEIRA;
Edital n° 30646 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENAN MOREIRA DE NORÕES BRITO e MARIANA LUSTOSA FARIAS BARROS;
Edital n° 30647 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
KAIO DE LIMA BEZERRA e SARA RAYANE DE ALBUQUERQUE FERREIRA;
Edital n° 30648 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ATANAEL PEREIRA DE MAGALHÃES FILHO e CARLA LAYANE SANTOS RIBEIRO.
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, 18 de março de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe
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GERAL
A Prefeitura de Fortaleza está entregando os kits pedagógicos para os 246.850 
alunos da Rede Municipal. O material é entregue anualmente para os estudantes, que, 
além dos kits, recebem agenda, fardamento, livros e conteúdos complementares.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Um pouco de muita gente

Uma programação diversificada 
em alusão ao Mês da Inclusão está 
sendo realizada até hoje, dia 21, 
pelo Shopping Benfica. Oficinas, 
lojinha de artesanato, apresenta-
ções artísticas e rodas de conversa 
serão realizadas com intuito de 
conscientizar a população sobre a 
inclusão e promover a discussão 
de alternativas para aumentar a 
visibilidade da síndrome e de seus 
portadores. Na segunda-feira (21), 
data em que se comemora o Dia 
Internacional da Síndrome de 
Down, o Shopping Benfica estará 
com a lojinha do evento Down 
aberta no 1° Piso, para visitação 
das 10h às 22h, com exposição de 
telas feitas por artistas portadores 
da Síndrome de Down. No mesmo 
local, das 16h às 18h20, haverá 
rodas de conversas sobre os temas 
relacionados a inclusão. Já na 
praça de alimentação do Shopping 
Benfica, das 16h às 18h, o público 
vai poder conferir várias atividades. 
A programação é toda gratuita!

Na quinta-feira (17), o Presidente da 
Federação das Indústrias do Estado do Ceará 
(Fiec), Ricardo Cavalcante, acompanhado 
de Evandro Leitão, Presidente da Assembleia 
Legislativa Estadual do Ceará, Izabella Fer-
nandes, Prefeita de Guaiúba, e Beto Chaves, 
CEO da Intraplast, participou da inauguração 
das atividades da primeira empresa do polo 
químico industrial da Guaiúba, a Intraplast.

A ação celebra um novo marco para o 
desenvolvimento do município citado, que 
comemora hoje 35 anos de existência.

Este ano, a mais importante comenda do 
Estado do Ceará terá mais agraciados que as 
outras edições. O reconhecimento estendido é 
merecido, principalmente no caso dos criado-
res do capacete Elmo, que salvaram tantas vidas 
durante o período mais crítico da pandemia.

Instituída em 1963, a Medalha da Abolição 
reconhece o trabalho relevante de brasileiros para 
o Estado do Ceará e/ou para o Brasil. A escolha é 

feita por uma comissão que avalia o conjunto de 
nomes e resolve conceder, dentre esses, a medalha 
para aqueles que mais se destacaram.

Estão abertas, até 21 de março, as inscri-
ções para seleção de professor para o Pro-
grama de Pós-graduação em Psicologia da 
Unifor. No Edital VRE Nº 02/2022 constam 
todas as informações. É ofertada uma vaga 
para candidatos com Doutorado.

Na última terça-feira (15), Ricardo Caval-
cante, Presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (FIEC), recebeu o Prefeito 
de Morrinhos, Jerônimo Brandão, a Vice-
-Prefeita de Morrinhos, Jessica Pereira, e o 
Presidente do Sindconfecções, Daniel Gomes, 
durante reunião em que foi apresentado ao 
projeto do Polo da Moda de Morrinhos. 

A expectativa é que o futuro equipamento 
tenha 10 hectares, com mais de 50 lotes e com-
partimento de gestão e de recursos, promovendo 
emprego e renda na região, com apoio da Fiec.

Os shoppings do Grupo JCPM no Ceará, reconhecidos pelo compromisso social e por serem equipamentos sustentáveis, desde a concepção arquitetônica, 
convidam os consumidores para que possam refletir e adotar boas atitudes com a programação do Dia Mundial da Água e da Hora do Planeta. De 22 a 26 de 
março, os empreendimentos irão promover atividades de conscientização: no RioMar Fortaleza, haverá entrega de ampulhetas que ajudam a “controlar” o tempo 
ideal de um banho sem desperdícios, além da exposição de uma escultura de gelo sendo derretida, evidenciando as consequências do aquecimento global. Já 
no sábado (26), os clientes que realizarem compras nas plataformas digitais RioMar Online receberão lanternas para participarem da Hora do Planeta, movimento 
global, articulado pela WWF, que sensibiliza a população a apagar as luzes das 20h30 às 21h30 como forma de conscientizar sobre a importância de cuidar dos 
recursos do planeta, urgentemente. A programação completa pode ser consultada nas redes sociais dos shoppings @riomarfortaleza e @riomarkennedy.

 Sefaz empossa hoje 
os aprovados no recente 
concurso para auditor fiscal 
contábil e financeiro. Entre 
os classificados destaque 
para Felipe Gondim Melo 
com expressiva colocação.

Gozando merecidas férias, 
Alessandra Batista Pires.

Banco do Nordeste bem 
servido entregando a gerência 
de negócios de microfinança 
urbana a  Geórgia Evangelista. 
Um prêmio ao seu talento.

Colégio Christus 
comemora hoje, 71 anos. 
Na direção, o doutor 
José Carvalho Rocha, 
reitor da instituição.

Sábado, se vivo fosse, 
Karlo Scheneider Filgueiras 
Nogueira faria 41 anos. 
Muito novo.

À frente Flávio Gon-
dim o querido Clube da 
Petrobras comemorou 
sábado 34 anos.

Também designou 
aniversário dia consagrado a 
São José, Maria Silva Braga 
e, ontem, Edísio Meira Neto 
celebrou 24 anos de juiz do 
nosso fórum sempre com 
imparcialidade.

Visando facilitar a vida 
dos clientes, a Ferroria 
Eyewear firmou parceria 
com a gigante norte-a-
mericana Kodak para 
fabricação de óculos de 
grau. O diferencial está 
na confecção das lentes 
e montagem que será em 
até 3 horas, nas lojas do 
Centro de Fortaleza.

Para obter mais informa-
ções referente as promoções, 
a empresa disponibiliza um 
canal direto com o mar-
keting via whatsapp 85 
98158.3222, de segunda a 
sexta em horário comercial.

Curtinhas

A nova diretoria do Sindicato dos Estabelecimentos de 
Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará 
(Sinepe-CE), tomará posse no próximo dia 7 de abril, às 19 
horas, e será presidida pela professora Graça Bringel

Após ter a praia do Cum-
buco reconhecida como 
um dos principais desti-
nos turísticos do Brasil 
em 2022, a prefeitura de 
Caucaia resolveu ampliar 
o alcance do setor e parti-
cipar presencialmente da 
Bolsa de Turismo de Lisboa 
(BLT), uma feira que obje-
tiva apresentar ao público 
soluções e os melhores des-
tinos turísticos do mundo.

De acordo com Yrwana 
Albuquerque, secretária de 
turismo e cultura de Cau-
caia, a participação em feiras 
internacionais é extrema-
mente relevante para o cres-
cimento do setor. “Inicia-
mos este ano pela BTL, pois 
acreditamos que podemos 
proporcionar momentos 
inesquecíveis com apenas 7 
horas de voo”, orgulha-se.

A secretária explica ain-
da que, após dois anos sem 
ser realizada,  em sua 33ª 
edição, a BLT reforçou seu 
posto de “maior evento de 
turismo em Portugal”, con-
tribuindo de forma decisiva 
para a retomada deste setor 
da economia nacional e in-
ternacional. Este ano, houve 
a participação de 1.400 ex-
positores e mais de 70 mil 
visitantes, dos quais 35 mil 
eram profissionais. “A pre-
sença nas feiras é uma das 

estratégias da SETCULT. A 
BTL foi escolhida pois que-
remos promover o municí-
pio junto ao trade e ao con-
sumidor português”, pontua.

Na feira, o município de 
Caucaia apresentou seus 
atrativos culturais e turísti-
cos, além de ter se colocado 
como ponto importante para 
os praticantes de esportes ra-

dicais aquáticos como o ki-
tesurfe, pelo qual a praia do 
Cumbuco já é reconhecida 
em todo o mundo.

Yrwana Albuquerque acre-
dita que, após o evento, o 
município se prepara para re-
ceber um estímulo na recupe-
ração econômica pós período 
de isolamento rígido causado 
pela pandemia. “Ao impul-

sionar a recuperação do se-
tor para o público português, 
possibilitamos o crescimento 
econômico, empregos e o de-
senvolvimento regional para 
Caucaia”, explica.

De acordo com a secre-
tária, o ano de 2022 já de-
monstrou uma conjuntura 
positiva para o crescimento 
da atividade turística no mu-

nicípio. “Temos uma grande 
diversidade de atrativos tu-
rísticos, mas podemos en-
fatizar a prática do kitesurfe 
, o passeio com emoção nas 
dunas do Cumbuco, degustar 
de uma excelente gastrono-
mia nas nossas barracas de 
praia, aproveitar e ouvir o ba-
rulho no mar, além de curtir 
a nossa lagoa do Cauípe com 

águas mornas”, detalha.
Este ano, não é a primeira 

vez que a atividade turística 
de Caucaia é destaque. Se-
gundo a plataforma “Boo-
king.com”, uma das maiores 
do setor, a praia do Cumbuco 
é o 4º destino mais procura-
do em 2022. “Ano passado 
nossas participações em fei-
ras e eventos nesse sentido 
renderam ao Cumbuco o 
título de destino tendência. 
Agora queremos potencia-
lizar e atrair mais visitantes 
para viver e experimentar 
nosso paraíso”, afirma a se-
cretária de turismo.

Anteriormente, a secreta-
ria já havia informado que há 
planos para que nos próximos 
anos haja obras de estrutura-
ção para uma maior promo-
ção do turismo na região. A 
obra de duplicação da CE-
090, por exemplo, já foi licita-
da e iniciada; a pavimentação 
da Lagoa do Cauípe está em 
fase de execução, já o estudo 
de novos produtos turísticos, 
a certificação da Bandeira 
Azul e a parceria com a Unes-
co para sediar um Geopark 
Mundial estão em processo 
de implantação ou execução.

Por Yasmim Rodrigues

Prefeitura de Caucaia participa do 
maior evento de turismo em Portugal

A secretária de turismo acredita que haverá o impulsionamento da recuperação econômica da região
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A feira “BLT” serve como incentivo para aumento do turismo internacional na região

Eugênia Camarão Almeida festejando seu aniversário com ex-
colegas do Santa Cecília e outros amigos

Socorro França, Onélia Santana e Ethel Whitehurst, na 
inauguração da loja Ceart, no Shopping Rio Mar


