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“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira
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Com o orçamento apertado, parte da população decidiu deixar o 
automóvel parado na garagem por mais tempo. Viagens longas de lazer 
ficaram mais escassas nos últimos meses. ECONOMIA9

Alta nos combustíveis faz repensar uso do carro

O real também apresentou a maior valorização frente à moeda americana em relação a outras divisas de países emergentes

Disparada dos preços, intensificada pelos efeitos da guerra, força brasileiros a mudar

Altas expressivas nas ações de grandes bancos e, principalmente, de empresas ligadas à produção de matérias-primas mostram que a Bolsa de Valores 
segue como um importante atrativo de dólares para o Brasil, o que tem contribuído para a queda da taxa de câmbio. O Ibovespa, índice de referência 
da Bolsa, subiu 0,73%, a 116.154 pontos. Desde 14 de setembro o mercado de ações do país não rompia a barreira dos 116 mil pontos. ÚLTIMAS8

O dólar comercial caiu 1,45% nesta segunda-feira (21), fechando a sessão a R$ 4,9440
na venda. É a menor cotação desde 29 de junho do ano passado, que foi de R$ 4,9420

Dólar fecha com a menor
cotação desde junho de 2021
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Chiquinho Feitosa 
assume presidência 
do PSDB-CE em 
ato de filiação

BOLSONARO RECLAMA 
DE “PERSEGUIÇÃO” 
DE MINISTRO DO STF

O evento foi realizado 
na companhia do 
senador Tasso Jereissati 
e do presidente anterior 
da agremiação, Luiz 
Pontes. O PSDB busca 
se fortalecer, no Ceará, 
para eleger deputados 
nas eleições deste ano. 
POLÍTICA3

Caso Telegram: presidente afirmou que o ministro 
Alexandre de Moraes promove uma “perseguição 
implacável” contra ele. ÚLTIMAS8

FOTO DIVULGAÇÃO

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36

FOTO SHUTTERSTOCK







POLÍTICA

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° 18235 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VALDECIR MATOS DA SILVA e REGIANE OLIVEIRA DE LIMA;
Edital n° 18236 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBERTO MATHEUS NUNES TORQUATO e RAINA SANTOS CANDIDO;
Edital n° 18237 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SÁVIO LIMA DOS SANTOS e DANIELE ALCÂNTARA CORREIA.
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, 21 de Março de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27440 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ FERNANDES DE MOURA e MARIA APARECIDA LOPES DE MOURA;
Edital n° 27441 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERICK PHILOMENO GOMES FERRAZ e THAIS LOPES BESSA;
Edital n° 27442 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FÁBIO GERALDO DE ARAÚJO FILHO e GABRIELLA MARY ROSAS LOPES DE MATOS;
Edital n° 27443 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO SOUZA BARROSO e MARIANA VASCONCELOS MAIA;
Edital n° 27444 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEF LIMA DE OLIVEIRA e REBECCA CRISTINA ELLERY GOMES;
Edital n° 27445 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LAERCIO CUBAS DA SILVA JUNIOR e TÂNIA DANIELLE ALVES TEIXEIRA;
Edital n° 27446 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL EDUARDO COSTA SANTOS e WILLIAN YUKIO EGAWA;
Edital n° 27447 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADRIANO SOUZA SANTOS e MARIA LARESSA COSTA DE PAIVA;
Edital n° 27448 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO PAULO COSTA ALVES e ANTONIA GEANE DE SOUSA COELHO;
Edital n° 27449 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO FERREIRA LOPES ARRAIS NUNES e LUCIANA CASTIGLIONI;
Edital n° 27450 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEFFERSON SANTOS DE SOUZA e MICHELY ANDREZA SARAIVA DE ARAÚJO;
Edital n° 27451 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VAGNER JOSÉ ARAUJO BENICIO e ELIANI DOS SANTOS SILVA;
Edital n° 27452 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO ALMEIDA MATIHARA e JANAINA PUTTIM DANTAS;
Edital n° 27453 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERICK DARGAINS MEDRADO e NILCYELI LINHARES ARAGÃO.
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, 21 de Março de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA 
COOPROVESCE – Cooperativa de Consumo dos Gestores, Propagandistas e Vendedores 
do Estado do Ceará CNPJ: 34.504.742/0001-76 NIRE: 23400018160. O Diretor Presi-
dente da COOPROVESCE – Cooperativa de Consumo dos Gestores, Propagandistas e 
Vendedores do Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto So-
cial e a segundo a lei 5.764/1971, art. 44, I a V, convoca os cooperados para Assembleia 
Geral Extraordinária a realizar-se no dia 06 abril de 2022 quinta-feira, na sede da 
COOPROVESCE – Cooperativa de Consumo dos Gestores Propagandistas e Vendedores 
do Estado do Ceará, situada à Rua: Padre Germano 150, Sala: C, Parreão, Fortaleza – 
CE, CEP: 60410350. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá, em primeira convocação 
às 18:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda 
convocação às 19:00 horas com a presença de metade mais um dos cooperados; e em 
terceira e última convocação às 20:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
cooperados. Para efeito de cálculo de quórum conta a cooperativa com 20 cooperados 
aptos a votar. Será deliberada a seguinte ORDEM DO DIA: 1.Prestação de contas, com-
preendendo Relatório de Gestão do ano 2021, Balanço Patrimonial de 2021, Demons-
tração do resultado apurado em 2021 e o parecer do Conselho Fiscal; 2.Distribuição 
das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições 
para a cobertura das despesas da sociedade referente ao ano fiscal 2021; 3.Eleição dos 
componentes do Conselho Fiscal; 4.Outros assuntos de interesse social, excluídos os de 
competência exclusiva da assembleia geral ordinária.
Sem mais,
Antônio Carlos Ferreira Esmeraldo - Diretor Presidente da COOPROVESCE.
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São Paulo. O faturamento do comércio varejista do estado de São Paulo atingiu R$ 988,3 bi-
lhões em 2021, um crescimento de 10,2% em comparação ao ano anterior. Os dados, divulgados 
ontem (21), são da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Estado de São Paulo (PCCV).  NACIONAL

Os deslizamentos provocados pelo temporal de domingo 
(20) à tarde resultaram em cinco mortes

FOTO DIVULGAÇÃO

Nosso sistema, infelizmente, não admite as candidaturas 
avulsas

Janaina Paschoal sobre sua filiação ao PRTB para dispu-
tar a vaga de SP no Senado

O cenário eleitoral no Rio Grande 
do Norte tem ficado cada vez mais 
favorável à aliança entre MDB e 
PSDB, contra a atual governadora 

Fátima Bezerra (PT). Com bênçãos de políticos 
de expressão, o presidente da assembleia legis-
lativa, Ezequiel Ferreira (PSDB), vai encabeçar 
chapa com o deputado federal Walter Alves 
(MDB) de vice, que dividirão palanque com 
ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento), 
candidato ao Senado, e com o ex-governador 
Garibaldi Alves Filho, que concorre a uma das 
vagas potiguares na Câmara dos Deputados.

Corrente forte
Walter Alves é filho de Garibaldi e aliado do 

prefeito de Natal, Alvaro Dias (PSDB), reeleito 
em 2020 no 1º turno com 56,5% dos votos.

Domínio acachapante
MDB e PSDB venceram as eleições munici-

pais em 70 das 167 cidades do Estado e querem 
tirar o governo do PT, que venceu em apenas 
três.

Doria quem?
O prefeito tucano Alvaro Dias foi o único, até 

agora, que externou apoio à candidatura de Bol-
sonaro a presidente.

Unidos pelo inimigo
Para não comprometer ninguém, não hou-

ve “fechamento de questão” em torno de nome 

para presidente, só não pode ser a favor de Lula.

Questão geracional
São contrários à liberação da maconha 58,7% 

dos brasileiros acima dos 66 anos. Nas demais 
faixas etárias, a maioria é favorável.

Consciência jovem
Apenas 6,5% dos jovens com menos de 18 

anos são favoráveis à liberação total da maco-
nha, incluindo o uso recreativo.

Dados técnicos
O instituto Orbis realizou 2.154 entrevistas 

em todas as regiões do País. A confiabilidade é 
de 95% e margem de erro, 2,1%.

O silêncio dos bons
Ao afirmar que o STF está para o Brasil as-

sim como Putin está para a Ucrânia, o ex-pre-
sidente nacional da OAB Reginaldo de Castro, 

Aliança com Rogério Marinho ‘lima’ o PT no RN

O PODER SEM PUDOR

Pedro Rattes era prefeito de Manacapu-
ru (AM) quando encontrou Arquimedes, 
mentiroso oficial da cidade, e resolveu 
jogar conversa fora: “Conta uma mentira 
aí, Arquimedes...”. “Posso não, seu Pedro”, 
esquivou-se, “hoje eu estou triste, vou ao 
enterro do seu Arnaldo, dono da mer-

cearia”. Rattes ficou envergonhado, pediu 
desculpas. Mas não demorou descobrir que 
o comerciante estava vivo e saudável. Pediu 
explicações a Arquimedes: “Mas, que saca-
nagem, você disse que seu Arnaldo havia 
morrido...”. Ué, o senhor não pediu para eu 
contar uma mentira?”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O mentiroso oficial

Maioria defende uso da
maconha para fins medicinais
Levantamento sobre temas 
sociais realizado pelo instituto 
Orbis para o site Diário do Po-
der mostra que dois terços dos 
brasileiros apoiam a legalização 
da maconha. A grande maioria 
(50,7%) apoia a liberação do uso 
da droga apenas para usos me-
dicinais, enquanto outros 15,3% 
apoiam legalizar a maconha por 
completo, incluindo uso recrea-
tivo. São 34% os que são contra 
qualquer tipo de liberação da 
maconha no Brasil.

jurista muito respeitado, citou o filósofo alemão 
Martin Heidegger: “O que me preocupa não é o 
grito dos maus. É o silêncio dos bons”.

Perseguição
Seis das dez exigências do xerife do STF ao 

Telegram são mísseis contra o jornalista Alan 
dos Santos. Para o cientista político Fernando 
Schüler, analista da Rádio Bandeirantes, isso ca-
racteriza perseguição.

Duas conversas
Após informar a Bolsonaro que escolhera 

disputar vaga no Senado pelo Amapá, a minis-
tra Damares Alves (Família etc) “sempre falou 
em tom jocoso sobre a candidatura”, como di-
zem agora amigos mais próximos.

Malandrão
O ex-corrupto Lula foi a um evento do MST, 

mas, como é próprio no comportamento do 
Macunaíma dos tempos atuais, usou um boné 
de cor vermelha, mas sem o escudo da ONG 
porralouca.

O pior da História
Lula chegou a afirmar que o Congresso atual, 

onde seu PT tem 70 deputados e 13 senadores, 

“é o pior da História”. Já esqueceu que o pior 
Congresso foi aquele que seu governo subor-
nou, no mensalão.

Tá feia a coisa
Clientes de Brasília que trocaram outras ope-

radoras pela Vivo Fibra andam ressabiados. Há 
uma semana o sistema apresenta instabilidade 
duas a três vezes ao dia, sumindo internet e sinal 
de TV. Um vexame.

Cenário melhor
A previsão de 6,59% para o IPCA no Bole-

tim Focus, segundo analistas de mercado, não 
é unânime. Economista-chefe da Ativa Inves-
timentos, Étore Sanchez tem uma previsão um 
pouco mais otimista de 5,6%.

Show em Fortaleza
A macrorregião de Saúde de Fortaleza, da região 

metropolitana da capital cearense, aplicou 11,3 mi-
lhões de doses de vacinas contra a covid. É o melhor 
desempenho do País, depois de São Paulo.

Lembrando bem...
...as pesquisas em 2018 garantiam derrota de 

Bolsonaro em todos os cenários de segundo tur-
no, e a poucos dias da eleição.

Depois das fortes chuvas 
que voltaram a assolar Pe-
trópolis, na região serrana 
do estado do Rio de Janeiro, 
equipes da Defesa Civil e do 
Corpo de Bombeiros conti-
nuam as buscas por desapa-
recidos. Até o momento, há 
o registro de quatro pessoas 
desaparecidas e 31 resgatadas 
com vida. Os deslizamentos 
provocados pelo temporal de 
domingo (20) à tarde resulta-
ram em cinco mortes. Duas 
no Morro da Oficina, duas na 
Rua Washington Luiz e uma 
no bairro Valparaíso.

Equipes da Secretaria de 
Estado de Defesa Civil do Rio 
e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio de 
Janeiro (CBMERJ) permane-
cem mobilizadas para preve-
nir e minimizar os efeitos da 
chuva. Cerca de 150 militares 
atuam com apoio das unida-
des especializadas, incluindo 
as equipes do Grupamento de 
Busca e Salvamento, Socorro 
Florestal e Meio Ambiente, 
com suporte dos cães fareja-
dores da corporação.

Nas últimas 24 horas, o 
acumulado pluviométrico 
atingiu 534,6 milímetros de 
chuva e a secretaria mantém 
o alerta geológico para alto 
risco de deslizamentos, em 
especial, para as áreas do 1º 
Distrito. Segundo a Defesa 
Civil, foram registradas 126 
ocorrências, 107 por escorre-
gamentos. “Todas as equipes 
da Defesa Civil estão empe-
nhadas no atendimento aos 

chamados de emergência e 
suporte ao Corpo de Bombei-
ros nas ações de resgate a víti-
mas”, informou.

Nos 13 pontos de apoio 
abertos para o atendimento, 
há 643 pessoas das localida-
des do Morin, Quitandinha, 
Amazonas, Vila Felipe, Sar-
gento Boening, São Sebastião, 
Dr. Thouzet, Alto da Serra, 
Floresta, Independência e 
Siméria. Essas pessoas rece-
bem suporte da Secretaria 
de Assistência Social para o 
atendimento de necessidades 
essenciais. Já a Defesa Civil 
percorre os pontos de apoio 
para cadastrar os registros de 
ocorrências e realizar a vistoria 
dos imóveis. A preocupação 
com o tempo no município 
permanece porque a previsão 

para as próximas horas ainda 
é de chuva moderada a fraca.  
Em caso de emergência, a po-
pulação deve ligar para o 193 
do Corpo de Bombeiros e 199 
da Defesa Civil.

Carros
Desde domingo, a prefei-

tura de Petrópolis retirou 20 
carros das ruas. Esses veícu-
los estavam espalhados pela 
cidade obstruindo as vias ou 
em cima nas calçadas, depois 
que foram arrastados pela 
correnteza formada pelo tem-
poral. Os veículos estavam no 
Centro e no Alto da Serra e 
após serem rebocados foram 

levados para o pátio do Mo-
rin. Todos foram catalogados, 
para facilitar a identificação e 
a retirada pelo proprietário. 
O dono precisa telefonar ou 
mandar mensagem via What-
sApp para o pátio (24 98848-
0629). O diretor-presidente 
da Companhia Petropolita-
na de Trânsito e Transportes 
(CPTrans), Jamil Sabrá, in-
formou que não será cobrado 
nenhum valor do proprietá-
rio. “Nenhuma taxa sobre o 
serviço ou para a utilização do 
pátio, nenhuma multa. Que 
isso fique claro”, completou.

De acordo com a prefei-
tura, a remoção dos veículos 
ocorre desde o dia seguinte 
ao temporal do dia 15 de fe-
vereiro. “Entre os dias 16 de 
fevereiro e 14 de março, 490 
veículos foram levados para 
o pátio do Morin. Desse total, 
227 já foram retirados pelos 
proprietários ou pelas segu-
radoras.”

Regiões
Em Angra dos Reis, na 

Costa Verde, até o fim do dia, 
o volume de chuva alcançou 
271.69 mm, em 12 horas. 
Duas pessoas morreram com 
a queda de uma árvore sobre o 
carro onde estavam. Em outras 
ocorrências, as equipes resga-
taram pessoas em pontos de 
alagamento. (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

Campanha para 
identificar internados 
em abrigos é lançada

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública lançou, 
ontem (21), uma campanha 
para promover, em parceria 
com os estados e o Distrito 
Federal, a coleta de material 
genético de pessoas não 
identificadas internadas em 
hospitais, abrigos ou clíni-
cas públicas. O objetivo da 
Campanha Nacional de Coleta 
de DNA de Pessoas Vivas Sem 
Identificação é abastecer os ban-
cos genéticos da Rede Integrada 
de Bancos de Perfis Genéticos 
(Ribpg) com material que 
permita aos parentes de pessoas 
desaparecidas localizá-las caso 
estas venham a ser atendidas, 
sem serem identificadas, em 

um estabelecimento de saúde. 
A ideia é que os familiares de 
pessoas cujo paradeiro seja des-
conhecido forneçam material 
biológico para ser comparado 
com as amostras de DNA arma-
zenadas nos bancos genéticos. 
Na outra ponta, equipes dos 
estabelecimentos de internação/
acolhimento ou que integrem 
o Sistema Único de Assistên-
cia Social (Suas) - como os 
Centros Pop, por exemplo 
– deverão acionar os órgãos 
de perícia oficial dos estados e 
do DF para que, se necessário, 
uma equipe de peritos vá ao 
local e colete o material gené-
tico da pessoa atendida sem 
nenhuma identificação civil.

Chuva: equipes buscam 
desaparecidos em Petrópolis
Até o momento, há o registro de quatro pessoas desaparecidas e 31 resgatadas 
com vida; equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros trabalham no local

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - SBS PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ – 07.644.065/0001-19 
- NIRE – 23300015827 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA - Comunicamos aos senhores acionistas, que se acham à 
disposição dos mesmos na sede social da empresa sito à Avenida Washington Soares 
no 1400, Sala 1211, Engenheiro Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE - CEP 60.810-350, 
os documentos de que de trata o Art. 133, da Lei no 6.404/76, onde poderão ser 
fornecidas cópias dos respectivos documentos. Ficam os Senhores Acionistas 
convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparecerem 
à Assembleia Geral Ordinária E Extraordinária da Sociedade, a ser realizada, no dia 21 
de abril de 2022 às 10h, à Avenida Washington Soares no 1400, Sala 1211, Engenheiro 
Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE - CEP 60.810-350, mediante voto a ser realizado 
durante a Assembleia, para tratarem da seguinte ordem do dia: Em AGO: a) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço e Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021; b) Deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício; Em AGE: a) Autorizar o Sr. LUIS ALBERTO 
BURLAMAQUI CORREIA como Procurador da SBS PARTICIPAÇÕES S/A na lavratura de 
escritura de compra e venda dos lotes já quitados do Loteamento Porto Pecém, o qual 
é registrado na matrícula 845 do 3o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São 
Gonçalo do Amarante; b) Outros assuntos de interesse social. Fortaleza/CE, 11 de 
março de 2022. Robert Lawrence Baron - Diretor Presidente 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO - NORTHTAXI COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO NORTH SHO-
PPING - CNPJ Nº 18.211.578/0001-52 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. O Diretor Presidente da 
NORTHTAXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO NORTH SHOPPING, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social, convoca os 43 senhores cooperados para a Assembleia Geral Ordinária a rea-
lizar-se no dia 31/03/2022, por falta de espaço na sede da NORTHTAXI - COOPERATIVA DOS TAXIS-
TAS DO NORTH SHOPPING, será realizada no Espaço Show de Bola localizado na Rua Edson Carvalho 
de Lima, 251, Padre Andrade Fortaleza/CE. A Assembleia Geral Ordinária, ocorrerá, em primeira convoca-
ção às 08h00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda convocação às 09h00 
horas com a presença de metade mais um dos cooperados, e em terceira e última convocação às 10h00 ho-
ras com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberação em Assembleia Geral Ordinária, será 
deliberado acerca da seguinte Ordem do Dia, 1 - Prestação de Contas ano 2021 e o parecer do Conselho 
Fiscal; 2 - Distribuição das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribui-
ções para a cobertura das despesas da sociedade; 3 - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal e 
do Conselho de Ética;4 - Aumento do valor do suprimento de fundo; 5 - Valor da Cota Parte (Manta) para 
venda; 6 - Outros assuntos de interesse social de caráter informativo (Descontos nas corridas, Empréstimo 
aos cooperados,etc...). Fortaleza/Ceará, 21/03/2022. JOSÉ EUDES RODRIGUES DA SILVA -  Presidente. 



Em 2021, o MP obte-
ve decisão favorável 
pela Justiça france-
sa para a repatria-
ção de quase mil 

fósseis oriundos da 
Chapada do Araripe
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Esporte. . A equipe de judô da Rede Cuca, política pública para juventude da Prefeitura de Fortale-
za, garantiu 12 vagas na seletiva regional do Campeonato Brasileiro de Judô, que vai ser realizado 
em Natal (RN). Dos 33 atletas inscritos, 11 conseguiram se classificar para a próxima fase.CIDADES

O Governo do Ceará realizou na manhã do último 
16 de março, solenidade para reconhecer os trabalhos 
municipais de destaque em 2021 no âmbito do Progra-
ma Cuidar Melhor.  A premiação é de R$ 11 milhões 
distribuídos às 30 cidades que apresentaram os melho-
res desempenhos nos indicadores de esforço, além de 
R$ 1 milhão entre os dez municípios com as práticas 
mais inovadoras em saúde. O governador Camilo San-
tana presidiu a solenidade. Ele esteve acompanhado da 
vice-governadora, Izolda Cela, do presidente da Assem-
bleia Legislativa, Evandro Leitão, do secretário da Saúde, 
Marcos Gadelha, e de representantes do Conselho de Se-
cretarias Municipais de Saúde (Cosems-CE).

Municípios e a saúde

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 22 de março de 2022  O ESTADO                     

Troca só de partido
Como vinha sendo anunciado por setores da 

imprensa, o deputado José Albuquerque (Zezinho, 
como é chamado), anunciou de viva voz através de 
pronunciamento na Assembleia Legislativa (Casa que 
já presidiu e o fez com grande competência), que está 
deixando o PDT e ingressando no PP, Partido Progres-
sista, que no Ceará é presidido por seu filho, deputado 
federal AJ.Albuquerque. Em conversa com a imprensa, 
José Albuquerque (Foto), fez questão de afirmar que 
continuará no mesmo esquema político que visa 
eleger o sucessor de Camilo Santana, bem como um 
senador da República e fortes bancadas para a Câmara 
Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Aposentados
O Governo Federal está anunciando a antecipação 

do pagamento do 13o. salário aos aposentados do 
Instituto Nacional de do Seguro Social (INSS) para os 
próximos dois meses: abril e maio. Tal iniciativa faz 
parte de um pacote de medidas que continuarão a ser 
anunciadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro.

Cargas
O Complexo do Pecém, em São Gonçalo do Ama-

rante, vai ganhar novo terminal para armazenamento 
de cargas. A melhoria vai ser possível graças ao Go-
verno do Estado do Ceará com apoio internacional do 
Porto de Roterdã, da Holanda.

Educação em granja
A prefeita Juliana Aldigueri, de Granja, na zona 

norte do Estado, anunciou providências que visam a 
aquisição de veículos para acompanhamento pedagó-
gico e transporte dos alunos da Educação infantil em 
todas as áreas do município.

Saúde prioritária
Em 2021, o Programa Cuidar Melhor teve como 

públicos-alvo das iniciativas: crianças, gestantes, 
pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 
pacientes com Diabetes Mellitus (DM) assistidos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) no Ceará. Além disso, 
envolveu ações de promoção da saúde, prevenção da 
gravidez na adolescência, prevenção de acidentes de 
moto, e de ocorrência de Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) e de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). O go-
vernador Camilo Santana destacou a importância da 
pactuação na saúde com os municípios para garantir a 
atenção básica de qualidade e desafogar os hospitais 
secundários e terciários. Ele reforçou as ações do Go-
verno do Ceará para fortalecer a saúde nos municípios.

Por meio de uma atuação 
do Ministério Público Fede-
ral (MPF), um fóssil brasilei-
ro retirado clandestinamen-
te do Brasil. Com mais de 
100 milhões de anos, a peça 
histórica é datada do perío-
do Cretáceo, e estava sendo 
comercializada de forma ile-
gal, por meio de um site de 
leilões, na Itália. O pedido 
de devolução do espécime 
é resultado de procedimen-
to instaurado pelo MPF em 
Juazeiro do Norte (CE), em 
2020. O objeto chegou à 
Procuradoria-Geral da Re-
pública semana passada, por 
intermédio de atuação da 
Secretaria de Cooperação 
Internacional (SCI) do MPF. 
A peça está avaliada em qua-
se 3 mil euros, ou seja, apro-
ximadamente R$ 16 mil, e 
sua origem é a Chapada do 
Araripe, localizada na região 
do Cariri.

Após a repatriação, o fós-
sil do pequeno peixe vai ser 
encaminhado à Universida-
de Regional do Cariri (Urca), 
onde passará a compor o 
acervo do museu gerido 
pela institui-
ção. Segundo 
o procurador 
da República 
resp onsável 
pelo caso, Ra-
fael Ribeiro 
Rayol, o ar-
tefato tende 
a contribuir 
com traba-
lhos científi-
cos. “Esse é 
um patrimô-
nio da nação brasileira que 
se encontrava no exterior 
de forma clandestina. Tem 
grande relevância científica, 
arqueológica e financeira. 
Sua repatriação vai permitir 

o trabalho de pesquisadores 
brasileiros e internacionais, 
assim como a divulgação e 
a apresentação em museus 
brasileiros”, destacou.

A Urca é responsável pela 
gestão do Geoparque Arari-
pe, museu de paleontologia 

que reúne 
i m p o r t a n t e 
acervo de re-
gistros geoló-
gicos do perí-
odo Cretáceo 
presentes na 
região, sendo 
reconhecido 
pela Unesco 
como o pri-
meiro geo-
parque das 
A m é r i c a s . 

O artefato recuperado pelo 
MPF pertence ao “grupo de 
formação fóssil Santana”, 
um dos principais sítios pa-
leontológicos do mundo, 
que, segundo especialistas, 

é, reconhecidamente, uma 
das jazidas fossilíferas com 
a “maior diversidade de ma-
terial excepcionalmente pre-
servado”. Na peça, por exem-
plo, é possível notar a riqueza 
de detalhes de tecido mole e 
até as escamas do peixe.

Retirada clandestina
Segundo Rafael Rayol, 

ainda não está esclarecido 
como a peça foi retirada do 
Brasil. Contudo, essa é uma 
prática que já se tornou “co-
mum”, visto que, em alguns 
países, a comercialização 
dessas peças é legalizada. 
O procurador aponta, tam-
bém, que existem dezenas 
de procedimentos de repa-
triação de fósseis brasileiros 
tramitando em, pelo menos, 
outros seis países, além da 
Itália: França, Alemanha, 
Holanda, Espanha, Japão e 
Coreia do Sul. Na maioria 
dos casos, de acordo com 

Rayol, a venda ilegal dos 
objetos é denunciada por 
pesquisadores que os en-
contram em leilões, coleções 
particulares, ou, até mesmo, 
sendo expostos em museus 
pelo mundo.

Em 2021, o Ministério 
Público obteve decisão fa-
vorável pela Justiça francesa 
para a repatriação de quase 
mil fósseis, também oriun-
dos da Chapada do Araripe. 
Material que inclui 34 cai-
xas, contendo 345 pedras de 
animais fossilizados e 648 
pequenos quadrados de ani-
mais e plantas em formato 
de fóssil. Conforme os au-
tos, os fósseis foram apre-
endidos em agosto de 2013, 
no porto de Havre - consi-
derado um dos principais 
da França - localizado na 
região da Normandia. Acer-
ca disso, Rayol adiantou que 
as 998 peças devem retornar 
ao Brasil em maio deste ano.

PATRIMÔNIO CEARENSE

FOTO LEOBARK/ SECOM/ MPF

O artefato recuperado pertence ao grupo de formação fóssil Santana, um dos principais sítios paleontológicos do mundo

Apreensões de armas de fogo 
crescem 39,2% em fevereiro de 2022

De acordo com dados da 
Gerência de Estatística e 
Geoprocessamento (Geesp) 
da Superintendência de Pes-
quisa e Estratégia de Segu-
rança Pública (Supesp), en-
tre janeiro e fevereiro deste 
ano, 1.139 armas de fogo em 
ações da Polícia Militar do 
Ceará (PMCE) e da Polícia 
Civil do Ceará (PC-CE). So-
mente em fevereiro de 2022, 
foram 628 armas, número 
que representa um aumento 
de 39,6%, em comparação 
com o mesmo mês em 2021, 
quando foram recolhidas 
450. O aumento também é 
notado quando se compara 
o acumulado dos dois pri-
meiros meses de 2022, com 
1.139 apreensões, se compa-
rado com o mesmo período 
no ano anterior, quando 972 
armas foram retiradas de 
circulação. 

Conforme a Secretaria da 
Segurança Pública e Defe-
sa Social (SSPDS), o cresci-
mento é estimado em 17,2%, 
sendo atribuído à integração 
entre a PMCE, a PC-CE, as-
sim como o reforço das fer-
ramentas de tecnologia e a 
inteligência. Comandante 
do Comando de Policiamen-
to de Rondas e Ações Inten-
sivas e Ostensivas (CPRaio) 

da PMCE, o coronel Kil-
derlan Sousa reforça que as 
apreensões auxiliam na re-
dução de outros crimes. O 
militar também ressalta o 
papel dos raianos na retirada 
de circulação das armas.

“Somente em 2021, das 
6.080 armas de fogo apre-
endidas no Ceará, 2.117 fo-
ram recolhidas em ações do 
CPRaio, que segue a mancha 
criminal fornecida a partir 
de estudos da Supesp. Nos-

sas equipes continuam pro-
curando realizar, em todo o 
Ceará, um trabalho focado 
na prevenção à criminalida-
de, em um esforço concen-
trado em cinco batalhões, 19 
companhias e 58 bases pre-
sentes em 58 cidades cearen-
ses”, aponta.

Ainda segundo as for-
ças de segurança do Estado, 
mais de 12 mil armas de fogo 
foram apreendidas nos anos 
de 2020 e 2021 no Ceará. As 

ações de abordagem, patru-
lhamento e de investigação 
realizadas pelas Forças de 
Segurança nos últimos dois 
anos resultaram na retirada 
de circulação de 12.197 ar-
mas em todo o território ce-
arense. No decorrer do ano 
de 2021, 6.080 armas foram 
recolhidas pelas Polícias do 
Ceará. Já no ano de 2020, os 
profissionais da Segurança 
apreenderam 6.117 artefatos 
em todo o território estadual.

FOTO ASCOM SSPDS

Fóssil com mais de 100 
milhões de anos é recuperado
Objeto foi levado ilegalmente do Brasil para a Itália e será devolvido ao museu de 
paleontologia do Araripe. A peça está avaliada em, aproximadamente, R$ 16 mil
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INTERNACIONAL
Ataques cibernéticos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira 
(21) que há risco que a Rússia faça ataques cibernéticos contra o país em resposta às sanções 
pela guerra da Ucrânia, e pediu que empresas privadas reforcem a segurança tecnológica.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 22 de março de 2022

Aeronave era similar ao da fotografia acima e caiu quando já se aproximava de seu destino final

Um Boeing 737-800 da 
companhia China Eastern 
Airlines com 132 pessoas a 
bordo, sendo 9 tripulantes 
e 123 passageiros caiu nesta 
segunda-feira (21) no sudo-
este da China e o número de 
mortos e feridos ainda é des-
conhecido, informou a Admi-
nistração de Aviação Civil da 
China. A empresa aérea con-
firmou que há mortes, sem 
precisar o número. “A com-
panhia expressa suas mais 
profundas condolências aos 
passageiros e tripulantes que 
morreram no acidente”, diz 
um comunicado da empresa 
à Bolsa de Valores de Xangai, 
onde está listada. Autoridades 
chinesas informaram ainda 
que não há registros de es-
trangeiros no voo, de acordo 
com a CGTN, emissora esta-
tal chinesa.

A imprensa local informou 
que, segundo os funcionários 
do aeroporto, o voo MU5735 
da China Eastern Airlines não 
chegou a seu destino previsto 
em Guangzhou, depois de ter 
decolado da cidade de Kunming 
(sudoeste) pouco depois das 
13h (2h no horário de Brasília). 
Imagens feitas no local mostram 
destroços espalhados pela região 
de mata. Sites de rastreamento 
de voos mostram que o avião 
ficou no ar por pouco mais de 
uma hora e estava se aproxi-
mando de seu destino. De acor-
do com os dados do FlightRa-

dar24, as últimas informações 
obtidas sobre o voo mostraram 
que às 14h22 (horário local) sua 
altitude era de 982 metros.

Equipes de resgate foram 
mobilizadas até o local e ainda 
não há informações sobre as 
vítimas. Autoridades vão inves-
tigar as causas do acidente, ain-
da desconhecidas. O Boeing 737 
caiu em uma zona rural na loca-
lidade de Teng, perto da cidade 
de Wuzhou, na região de Guan-
gxi, e provocou um incêndio na 
montanha, afirmou a CCTV.

Busca
O presidente chinês, Xi Jin-

ping, demandou esforço má-
ximo nas operações de resgate 
depois da queda do avião de 

passageiros na tarde de hoje, 
no horário local, na região de 
Guangxi Zhuang. A compa-
nhia China Eastern Airlines, 
que operava o voo, ativou o 
“mecanismo de resposta de 
emergência” após o aciden-
te de ontem. A estimativa é 
que uma equipe da empresa 
deve chegar à área estimada 
da queda no início da noite de 
hoje, segundo o Voz da China, 
maior veículo do país asiático.

Altitude
Boeing 737-800 da China 

Eastern Airlines que caiu na 
madrugada desta segunda-feira 
(21) com 132 pessoas a bordo na 
China despencou mais de 6.000 
metros em apenas dois minu-

tos. As informações são do Fli-
ghtRadar24, que monitora a ati-
vidade de voos mundialmente.

O avião estava em cruzei-
ro a uma altitude de 29.100 
pés (8,8 mil metros) às 4h20, 
pelo horário de Brasília. Pouco 
mais de dois minutos depois, 
os dados de monitoramen-
to mostram que ele caiu para 
7.425 pés (2,2 mil metros) e 
subiu para 9.075 pés de altitu-
de (equivalente a 2,76 mil me-
tros). Nos 20 segundos que se 
seguiram, a última altitude ras-
treada do avião foi de 3.225 pés 
(pouco mais de 980 metros), 
indicando uma descida vertical 
a 17,67 mil pés por minuto, o 
equivalente a aproximadamen-
te 5,4 km/min ou 323 km/h.

A Ucrânia informou que 
8.057 pessoas deixaram o 
país por sete corredores hu-
manitários nesta segunda-
-feira (21). A informação foi 
divulgada por Kirilo Timo-
shenko, consultor do presi-
dente ucraniano Volodimir 
Zelenski, e pela vice-primei-
ra-ministra ucraniana, Iryna 
Vereshchuk, no Telegram.

De acordo com os comu-
nicados, pelo menos 3.007 
cidadãos saíram de Mariu-
pol em direção a Zaporizhia. 
Outras 4.750 pessoas foram 
evacuadas na região de Kiev 
-sendo 4.370 de Velyka 
Dymerka, e 380 de Vorzel 
para Bucha. Também foi 
entregue ajuda humanitária 
nessas regiões. Já na região 
de Luhansk, 300 pessoas 
foram evacuadas das cida-
des de Lysychansk, Seve-
rodonetsk e Horske para 
Bakhmut. Além disso, mais 
de 200 toneladas de ajuda 
humanitária foram entre-
gues a esses assentamentos.

Outros 26 ônibus chega-
ram nesta segunda-feira a 
Berdyansk, de onde outra 
operação de evacuação 
deve partir nesta terça-
-feira (22) entre 9h às 11h. 
Outros 27 ônibus também 
estão previstos para serem 
enviados de Zaporizhia. 
Nesta segunda, o conflito 
entra os dois países chega ao 
26º dia. A capital da Ucrâ-
nia anunciou que terá mais 
um toque de recolher de 
35 horas, como foi feito na 
semana passada. O anúncio 
foi feito pela prefeitura de 
Kiev após a cidade ter sido 
alvo de novos ataques. Para 
a inteligência do Ministério 
da Defesa do Reino Unido, 
o cerco à capital deve ser a 
prioridade das forças russas.

Pelo menos quatro 
crianças ficaram feridas 
após ataques atingirem 
os veículos em que elas 
estavam com suas famílias 
para fugir de Mariupol 
para Zaporizhzhia.

Mais de 8 mil pessoas
deixaram o país
ontem, diz Ucrânia

Tragédia: avião com mais de 
130 pessoas cai na China
Um Boeing 737-800 da companhia China Eastern Airlines com 132 pessoas a bordo 
caiu no sudoeste da China e o número de mortos e feridos ainda é desconhecido

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - ERRATA DE PUBLICA-
ÇÃO. PREGÃO ELETRONICA 16.03.01/2022 Objetos: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. ONDE 
SE LÊ: PREGÃO ELETRICO Nº 25.01.02/2022 LEIA-SE CORRETO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
16.03.01/2022 Jaguaribe/CE, 21 de março de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira 
Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – ERRATA - PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 0903.01/22/PE. Na Publicação do dia 09/03/2022, no item 01.01 do Edital 
e Item 1.1 do termo de referência, respectivamente, ONDE SE LÊ: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PERMANENTE PARA O APARELHAMENTO DO BP RAIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGU-
RANÇA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/
CONFORME TERMO DE REFERENCIA; LEIA-SE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 
PARA EQUIPAR 02(DUAS) NOVAS UBS QUE SERÃO INSTALADA NO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. Maiores informações poderão 
ser adquiridas junto a Comissão de Pregão e Licitações do Município de Santana do Acaraú-CE, 
atravé do email licitacao@santanadoacarau.ce.gov.br e através do portal de licitações do TCE –Tri-
bunal de Contas do Estado Ceara no link: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Santana do Acaraú, 
22 de março de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – AVISO DE RE-
SULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0609.01/2021. OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA URBANA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍ-
DUOS SÓLIDOS DOMICILIÁRES, RESIDUOS PÚBLICO E ENTULHO, COM VARRIÇÃO DE VIAS 
E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO 
DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. Após avalia-
ção dos recursos interpostos pela empresa LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra a 
fase de julgamento das propostas de preços, a CPL decidiu negar-lhe provimento ao recurso apre-
sentado pela empresa LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e manter a classificação da 
proposta de preços apresentado pela empresa ARTIMPEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME, posição 
acompanhada por ato do Ordenador de Despesas da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços 
Urbanos. Dossiês franqueados para vistas no endereço Avenida São João, 75, Centro, Santana do 
Acaraú/CE. Santana do Acaraú/CE, 22 de março de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento - 
Presidente da Comissão Central de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DE LICITAÇÃO. 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2203.01/2022- PE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E DEMAIS INSU-
MOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF’S DE RESPONSABILIDADE DA SE-
CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO . O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Senador Sá-CE, toma 
público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 22 de Março de 2022 a 
05 de Abril de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Pre-
ços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-
-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 05 de Abril de 2022, às 08h30mn. (Horário 
de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 05 de 
Abril de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, 
e no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Municipal. À comissão de Pregão. Senador 
Sá/CE, 21 de Março de 2022. ERIVANDO OLIVEIRA DE MORAIS FILHO (Pregoeiro Municipal) 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DO JULGAMENTO 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Senador Sá, através da Comis-
são Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da fase 
de julgamento da documentação de HABILITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS Nº 0712.02/2021, 
cujo o OBJETO é a CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA, NA RUA CEL. APOLIANO, BAIRRO NOS-
SA SENHORA DO AMPARO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME PRO-
JETO BÁSICO. EMPRESA (S) HABILITADA (S): MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS LTDA (CNPJ n 27.583.854/0001-02); MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 
(CNPJ n 26.991.913/0001-00), LB CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ n 40.454.732/0001-76), PRIME 
CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI (CNPJ n 19.967.758/0001-21) e W U CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI (CNPJ n 10.932.123/0001-14), por cumprir todas as exigências do edital de licita-
ção. EMPRESA (S) INABILITADA (S): D SOUZA RIOS (CNPJ n 35.752.089-0001-27); F M CRUZ DE 
SOUSA LTDA (CNPJ n 30.192.023/0001-06); F. AIRTON VICTOR – ME (CNPJ n 97.553.390/0001-
69); ELLUS SERVIÇOS LTDA (CNPJ n 26.723.179/0001-07); N LANDY BOTO PORTELA (CNPJ n 
23.347.561/0001-67), por não preencherem os requisitos do edital de licitação. A ata de julgamento da 
habilitação do certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão 
Permanente de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Av. 23 de 
Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-CE, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 
Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea “a” da Lei n.º 8.666/93 e atuali-
zações, ficando, desde já, agendada a sessão para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços”, 
caso não haja recursos, para o dia 31 de Março de 2022, às 09:00 horas. Senador Sá – CE, 22 de 
Março de 2022. Presidente da Comissão de Licitação Erivando Oliveira Morais Filho 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O presidente do SINTRAAFOR. CE com o CNPJ 08.412.854/0001-97 no ato de suas atribuições 
e conforme o estatuto da entidade sindical convoca a sua categoria de MOTORISTAS, COBRA-
DORES, FISCAIS, EMPREGADOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, 
TOPBUS+, EMPRESAS DE TURISMO, EMPRESAS DE AUTORIZATÁRIOS E PERMISSIONA-
RIOS  E COOPERATIVAS DE TRANSPORTES PUBLICOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO 
CEARA,  vinculados a base patronal da COOTRAPS, SETRECE, SINDIÔNIBUS e SINDVANS, 
para Assembleia Geral Extraordinária no dia 27 de Março de 2022 (domingo) às 09 horas em primei-
ra chamada e às 10 horas em segunda chamada na rua Padre Mororó, 1055, Centro, SEDE com 
a seguinte pauta do dia: 1 – Campanha Salarial Unificada 2022/2023, discutir e debater a proposta 
dos empregados a ser encaminhada aos patrões; 2 - aprovação taxa negocial, Outras Propostas e 
encaminhamentos - Valdenio Aguiar Ramos – Presidente. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO
NOS ESTADOS DO CEARÁ  E PIAUI – SINDIPETRO-CE/PI. EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo nos Estados do 
Ceará e Piauí - SINDIPETRO-CE/PI, CNPJ: 07.948.565/0001-44, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto da Entidade e a legislação vigente, convoca todos os associados para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28 de março de 2022, na 
forma virtual, através do link: https://meet.google.com/exa-eowc-oeo, para deliberar a seguinte 
Ordem do Dia: 1. APROVAÇÃO DO TERMO DA PETROS PARA REAJUSTE DE BENEFÍCIOS 
DE UM PÚBLICO DOS PRÉ-82 DO PETROS; 2. A Assembleia realizar-se-á em primeira convo-
cação com 20 % mais 01(um) dos associados quites, às 17h00min e, em 2ª e última convoca-
ção às 17h30min, com qualquer número de associados. Fortaleza, 22 de Março de 2022. IRAN 
GONÇALVES VIEIRA FILHO – PRESIDENTE.

ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE IMPRENSA = ACI
Assembleia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Pelo presente edital, ficam convocados os associados da Associação Cearense de Im-
prensa, em dia com suas obrigações  sociais, para Assembleia Geral Extraordinária, 
que será realizada no dia 02 de abril de 2022, a partir das 9h 30min, em primeira 
convocação, e às 10 horas, em segunda convocação, para eleger a Comissão Elei-
toral que será constituída de 1 presidente, 1 secretário e 1 escrutinador que deverá 
elaborar calendário do processo eleitoral, de acordo com o que determina o artigo 
35, nos parágrafos 1 e 2 do estatuto social da entidade. A eleição será realizada para 
a Diretoria Executiva, Comissão de Ética e Conselho Fiscal. 

Fortaleza 22 de março de 2022
Salomão de Castro
Presidente da ACI

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Extrato de Contrato - Contrato Nº 
001-2022.01.25.04-TP-ADM - Tomada de Preços N° 2022.01.25.04-TP-ADM. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Pentecoste. Contratada: Carvalho Construções Serviços e Locações 
EIRELI. Data de Assinatura do Contrato: 21 de março de 2022. Validade do Contrato: 07(sete) 
meses. Valor Global R$: 888.237,91(oitocentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta e sete reais 
e noventa e um centavos). Procedimento: Tomada de Preços. Objeto: Contratação de serviços 
de engenharia para construção de uma praça incluindo skate park, caramanchão, quiosque 
arquibancada e serviços complementares no Conjunto Cohab Município de Pentecoste. Prazo 
de Execução: 07(sete) meses. Origem dos Recursos: Federal. Dotação: 0601-
15.451.0251.1.008, elemento de despesa: 4.4.90.51.00 e 4.4.90.39.00. Assina pela 
Contratante: Miguel Gomes Martins Neto, Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Urbano. Assina pela Contratada: Carvalho Construções Serviços e Locações EIRELI, Jucivalda 
da Silva Carvalho – Representante Legal. Pentecoste (CE) 21 de março de 2022. Ivina Kagila 
Bezerra de Almeida - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Licitação. A CPL da Prefeitura 
Municipal de Umari/CE, torna público que estará realizando, na sua sede, Licitação na 
modalidade Tomada de Preços n° 2022.03.21.1, cujo objeto é a contratação de serviços a 
serem prestados na execução de pavimentação em pedra tosta com drenagem superficial e 
sinalização vertical de diversas vias do Município de Umari/CE, nos termos da Proposta n° 
025129/2020, celebrado com a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento 
Regional, representado pela Caixa Econômica Federal. Abertura: 07 de abril de 2022 às 
9h00min. Maiores informações na sede da CPL, sito na Rua 03 de Agosto, 200, Centro, 
Umari/CE, ou pelo telefone (88) 3578-1161, no horário das 8h às 12h. Umari/CE, 21 de março 
de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Licitação - Concorrência n° 
2022.03.21.2. A CPL da Prefeitura Municipal de Umari/CE, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, que estará realizando, na sua sede, Licitação na modalidade Concorrência n° 
2022.03.21.2, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na locação de 
veículos diversos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação/FME de Umari/CE. Abertura: 25 de abril de 2022 às 9h00min. Maiores informações 
na sede da CPL, sito na Rua 03 de agosto, 200, Centro, Umari/CE, no horário das 8h às 12h. 
Umari/CE, 21 de março de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário 
de Educação e Cultura da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos 
interessados que no próximo dia 06 de Abril de 2022, às 09h30min, estará abrindo licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 18.03.01/2022.06, para o seguinte objeto:  prestação de 
serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável, oriundas de poços artesanais 
para suprir as demandas de 16(dezesseis) Escolas e Centros Educacionais localizados na 
Zona Rural do Município de Amontada , o qual encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no 
horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no 
endereço eletrônico: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Amontada/CE, 21 de março 
de 2022. Jerffson Bruno Oliveira - Secretário de Educação e Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato nº 13.25.02.22.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Saúde do Município e IC 
Comercial de Alimentos e Serviços EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente contrato é a: 
Aquisição de alimentação enteral para atender as necessidades das UBS, HMECA e pacientes 
judicializados que buscam atendimento junto a Secretaria de Saúde, conforme especificações 
contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital. Fundamentação legal: O processo de licitação, 
na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 1301.03.01/2022-PERP, em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19 e Decreto 
Federal nº 7.892/2013. Valor global: De R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Data: Itaitinga-CE, 25 
de fevereiro de 2022. Signatários: Dulce Viana Machado e Italo Cajado Chaves.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Abertura da Proposta de Preços 
- Tomada de Preços Nº 2022.02.09.01-TP. A Presidente da Comissão de Licitação da 
Jaguaruana - Ceará torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 24 
de março de 2022, às 13:00h, na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada na 
Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana/CE, estará realizando a abertura 
da proposta de preços da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 2022.02.09.01-TP, cujo 
objeto é a contratação de empresa para construção do muro do cemitério Raimunda Amélia de 
Jesus na localidade de Lagoa Vermelha em Jaguaruana/CE. Jaguaruana/CE, 21 de março 
de 2022. À Presidência da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Pregão 
Presencial Nº 2022.03.16.01-PPRP. A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, 
torna público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 06 de abril de 2022, às 
08:30h, estará realizando licitação sob o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
materiais elétricos e hidráulicos para poços, visando suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, tipo menor preço. Maiores informações na 
sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura, no horário de 8h às 13h. Jaguaruana/CE, 
21 de março de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Termo de Adjudicação e 
Homologação. O Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Pentecoste Sr. 
Miguel Gomes Martins Neto, inscrito no CPF: 917.618.753-53 no uso de suas atribuições 
legais e, considerando a Comissão de Licitação cumprindo todas as exigências do 
procedimento de licitação cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para 
execução de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas ruas do Bairro 
Pedreira no Município de Pentecoste. Conforme Anexos I e II parte integrante deste Processo 
vem, homologar e adjudicar o presente Processo Administrativo de Licitação n.º 
2022.01.06.01-TP-ADM, para que produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da 
legislação vigente, fica o presente processo Homologado e Adjudicado em favor de: Carvalho 
Construções Serviços e Locações EIRELI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.280.060/0001-24, 
no valor global de R$ 588.699,55 (quinhentos e oitenta e oito mil seiscentos e noventa e nove 
reais e cinquenta e cinco centavos), Representante legal: Jucivalda da Silva Carvalho, inscrito 
no CPF nº 434.634.793-20. Pentecoste (CE) 21 de março de 2022. Miguel Gomes Martins 
Neto - Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUI-
NHA – AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 2022.03.18.01PE. OBJETO: Aquisição de material de limpeza para 
distribuição gratuita, atendendo as necessidades da Secretaria do Traba-
lho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Barroquinha/CE conforme as quantidades e especificações técnicas pre-
sentes 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 
06.03.2022 ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Os horários  
referem-se ao horário local. Referido EDITAL poderá ser adquirido no ende-
reço  eletrônico: www.bll.org.br, e pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.
ce.gov.br/ licitacoes, a partir da data desta publicação ou na sala da C.P.L., 
situada à Rua Lívio  Rocha Veras, 549, Centro, Barroquinha-CE. Francisco 
Clovis Lins Lima– Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - SECRETARIA DE SAÚDE 
- AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.11.05/PE. OBJETO: Registro de 
preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica, admitindo o formato de cooperativa 
de serviços múltiplos, de profissionais para execução de atividades auxiliares do setor público, 
para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Itapipoca/CE. A Secretaria de 
Saúde, através do Pregoeiro do Município, torna público aos interessados que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com o objeto acima descrito. Acolhimento de proposta e 
documentos de habilitação: até às 8h do dia 06.04.2021; Abertura das propostas: às 8h30min 
do dia 06.04.2021; Sessão de disputa de preços: às 9h30min do dia 06.04.2021. O Edital poderá 
ser retirado nos sítios eletrônicos: www.tce.ce.gov.br; www.bll.org.br. Itapipoca/CE, 21 de março de 
2022. Vanessa Kelry Montenegro de Oliveira, Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 
22.23.03/PE. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Locação de Computadores, Notebooks 
e Impressoras visando atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura deste Município. A 
Secretaria de Infraestrutura torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, 
na modalidade Pregão Eletrônico, na data e horário a seguir informados: Prazo para entrega das 
propostas e documentos de habilitação: até o dia 05 de abril de 2022, às 08h30min; Abertura das 
propostas: dia 05 de abril de 2022, às 09h00min; Sessão de disputa de preços: dia 05 de abril 
de 2022, às 09h30min. Todos os horários referem-se ao horário de Brasília/DF. O Edital poderá ser 
retirado nos sítio: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 21 de março de 2022. 
Antônio Vitor Nobre de Lima, Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 
22.23.04/PE. Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Material Betuminoso para 
Usinagem, com o objetivo de Pavimentar diversas Ruas da Sede e Distritos como também 
diversas Estradas do Município de Itapipoca-CE. A Secretaria de Infraestrutura torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, 
na data e horário a seguir informados: Prazo para entrega das propostas e documentos de 
habilitação: até o dia 05 de abril de 2022, às 9h00min; Abertura das propostas: dia 05 de abril 
de 2022, às 9h30min; Sessão de disputa de preços: dia 05 de abril de 2022, às 10h00min. Todos 
os horários referem-se ao horário de Brasília/DF. O Edital poderá ser retirado nos sítio: www.tce.
ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 21 de março de 2022. Antônio Vitor Nobre de 
Lima, Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

MARIA LUZANIRA OLIVEIRA MARTINS

Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 
a Regularização de Licença Ambiental Única (LAU) para a Construção de Residência 
Unifamiliar, localizada no Sítio Petrópolis, s/n, Zona Urbana, Mulungu/CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – 
PREGÃO ELETRONICO Nº 21.03.01/2022 – TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE – A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se 
encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.03.01/2022, 
cujo objeto é Aquisição de Equipamentos Comuns e Hospitalares, Móveis, Eletrodomésticos/
Eletrônicos, Informática e Refrigeração para atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
junto ao Município de São João do Jaguaribe, sendo o Recebimento das Propostas até o dia 
07/04/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão de disputa de preços no dia 
07/04/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser adquirido no 
endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br/ e no portal de licitações do TCE: www.tce.
ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe - CE, 21 de março 
de 2022. José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da Comissão de Licitação.

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:
Nº9466-ANTONIO CARLOS DE SOUSA MORAIS E MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DA SILVA
Nº9467-MATHEUS ARAÚJO FERREIRA BATISTA E NATALIA REBOUÇAS XAVIER.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 21 de Março de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO 
E DO MOBILIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ – FETICOMCE.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
   RECEITAS    DESPESAS
11 Rendas Tributárias  14.500,00 21 Administração Geral  195.000,00
12 Rendas Sociais   160.000,00 22 Contribuições Regulamentares  6.000,00
13 Rendas Patrimoniais  70.000,00 23 Assistência Social  28.000,00
14 Rendas Extraordinárias 15.500,00 26 Despesas Extraordinárias  11.000,00
TOTAL DAS RECEITAS   260.000,00 TOTAL DO CUSTEIO 240.000,00
  31 Aplicação de Capital   20.000,00
 
  TOTAL DAS DESPESAS 260.000,00
Fortaleza-CE., 22 de março de 2022.
JOSÉ TADEU ALVES CISNE – Tesoureiro; ANTÔNIO RODRIGUES FERNANDES – Presidente. 

AROLDO MACIEL DE SOUSA – Contador CRC-CE 4202/0-9 – CPF 059.696.033-68

Torna Público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM a 
Autorização Ambiental de N° 004/2022 com validade até 14/02/2024 para construção de um 
muro, na Rua João Evangelista, s/n, em Pontal de Maceió, Município de Fortim/Ceará. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMMAM.

JMC EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 08.743.756/0001-32



Prezados Senhores Acionistas,
	 Cumprindo	disposições	legais	e	estatutárias,	vimos	submeter	à	apreciação	de	V.Sas.	as	demonstrações	financeiras	relativas	ao	exercício	social	encerrado	em	
31	de	dezembro	de	2021,	acompanhadas	do	relatório	dos	auditores	independentes.	Pela	leitura	das	aludidas	peças,	poderão	V.Sas.	certificar-se	da	situação	em	que	se	
encontra	a	empresa.	As	demonstrações	financeiras	registram	a	destinação	dos	lucros	do	exercício,	no	pressuposto	de	sua	aprovação,	de	acordo	com	o	estabelecido	no	
parágrafo 3° do art. 176 da Lei 6.404/76.
	 Permanecemos	à	disposição	de	V.Sas.	para	quaisquer	esclarecimentos	que	julgarem	necessários.

Russas-CE.,	24	de	fevereiro	de	2022.
DIRETORIA.

DAKOTA NORDESTE S/A
SOCIEDADE	ANÔNIMA	DE	CAPITAL	FECHADO

CNPJ	N°	00.465.813/0001-57	-	NIRE	N°	23300019989	-	RUSSAS	-	CE

NOTA	1	-	ATIVIDADES	OPERACIONAIS
A	Sociedade	tem	como	objetivo	a	industrialização,	o	comércio,	a	importação	e	exportação	de	calçados,	partes	e	seus	
componentes.
Impactos	da	Covid-19
A	administração	vem	acompanhando	as	questões	relacionadas	à	pandemia	do	Coronavírus	(COVID-19)	e	tem	monitorado	
os	possíveis	riscos	inerentes	que	poderia,	vir	a	afetar	suas	atividades,	e	tomando	ações	no	sentido	de	preservar	seus	
colaboradores	 e	 a	 continuidade	 operacional	 de	 seus	 negócios.	 Esta	 análise	 encontra	 supedâneo	 nas	 evidências	
apuradas	até	a	presente	data,	considerando	o	acompanhamento	e	monitoramento	de	risco	e	a	evolução	da	situação	de	
disseminação	do	Covid-19.	Entretanto,	eventos	ou	condições	futuras	poderiam	levar	a	Companhia	a	rever	sua	posição	e/
ou a afetar a continuidade normal das operações em suas unidades.
NOTA	2	-	APRESENTAÇÃO	DAS	DEMONSTRAÇÕES	CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas, em seus aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas	 no	Brasil,	 as	 quais	 abrangem	 a	 legislação	 societária	 brasileira,	 os	 Pronunciamentos,	 as	Orientações	 e	 as	
Interpretações	emitidas	pelo	Comitê	de	Pronunciamentos	Contábeis	 (“CPC”)	homologadas	pelo	Conselho	Federal	de	
Contabilidade,	nos	seus	aspectos	matérias.	Para	fins	de	apresentação	destas	demonstrações,	esse	conjunto	de	regras	
é	também	denominado	“BR	GAAP”.
NOTA	3	-	PRINCIPAIS	PRÁTICAS	CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de forma consistente para as demonstrações 
financeiras	da	Companhia	(BR	GAAP):
a)	Base	de	Elaboração:	As	demonstrações	financeiras	foram	elaboradas	com	base	no	custo	histórico.	O	custo	histórico	
geralmente	 é	 baseado	 no	 valor	 justo	 das	 contraprestações	 pagas	 em	 troca	 de	 ativos.	 b)	 Moeda	 Funcional	 e	 de	
Apresentação:	Os	itens	incluídos	nas	demonstrações	financeiras	da	Companhia	são	mensurados	usando	a	moeda	do	
ambiente	econômico	no	qual	a	Sociedade	atua	(“moeda	 funcional”).	As	demonstrações	financeiras	são	apresentadas	
em	reais	(R$),	a	moeda	funcional	da	Companhia.	c) Caixa		Equivalentes	de	Caixa:	Incluem	dinheiro	em	caixa,	depósitos	
bancários	à	vista,	investimentos	temporários	de	curto	prazo	considerados	de	liquidez	imediata	ou	conversíveis	em	um	
montante	conhecido	de	caixa	e	que	estão	sujeitos	a	um	insignificante	risco	de	mudança	de	valor,	os	quais	são	registrados	
pelos	valores	de	custo	acrescidos	dos	rendimentos	auferidos	até	as	datas	dos	balanços,	que	não	excedem	o	seu	valor	
de mercado ou de realização. d) Estoques:	Os	Estoques	de	Produtos	Prontos	e	Produtos	em	Elaboração	foram	avaliados	
por	critérios	aceitos	pela	legislação	tributária	brasileira,	sendo	que	as	matérias	primas	e	demais	materiais	são	avaliados	
pelo	custo	médio	ponderado,	apurado	mediante	controle	permanente	de	movimentação	de	materiais.	e)	Investimentos:	
Refere-se	o	investimento	não	relevante,	registrado	pelo	valor	de	custo	de	aquisição.	f) Imobilizado/Intangível:	Registrados	
ao	custo	de	aquisição,	formação	ou	construção,	deduzido	de	depreciação	e	amortização.	A	depreciação	e	amortização	
são	 reconhecidas	 com	base	na	vida	útil	 estimada	de	cada	ativo	pelo	método	 linear.	A	 vida	útil	 estimada,	os	 valores	
residuais	e	os	métodos	de	depreciação	e	amortização	estão	em	processo	de	revisão	e	o	efeito	de	quaisquer	mudanças	
nas estimativas será contabilizado prospectivamente. g) Demais	Ativos:	Os	demais	ativos	são	apresentados	ao	valor	
de	custo	ou	realização,	incluindo,	quando	aplicável,	os	rendimentos	e	as	variações	monetárias	e	cambiais	auferidos.	h)	
Passivos	Circulante	e	Não	Circulante:	Os	passivos	circulante	e	não	circulante	são	demonstrados	por	valores	conhecidos	
ou	 calculáveis,	 acrescidos,	 quando	aplicável,	 dos	 correspondentes	encargos	e	das	 variações	monetárias	e	 cambiais	
devidos. i)	Avaliação	do	Valor	Recuperável	de	Ativos:	Os	bens	do	imobilizado,	intangível	e,	quando	aplicável,	outros	ativos	
não	circulantes	estão	em	processo	de	formalização	de	procedimento	de	“internal	evaluation”	para	identificar	evidências	
de	 perdas	 não	 recuperáveis	 ou,	 ainda,	 eventos	 ou	 alterações	 significativas	 que	 indiquem	 que	 o	 valor	 contábil	 pode	
não ser recuperável. j)	Ajuste	a	Valor	Presente:	Os	ativos	e	passivos	monetários	devem	ser	ajustados	pelo	seu	valor	
presente	na	data	das	transações,	desde	que	o	efeito	líquido	tenha	impacto	relevante	nas	demonstrações	financeiras.	O	
cálculo	do	ajuste	a	valor	presente	deve	ser	efetuado	com	base	em	taxa	de	juros	que	reflete	o	prazo	e	o	risco	de	cada	
transação.	A	companhia	encontra-se	ainda	em	processo	de	avaliação	de	efeitos	e	formalização	interna	de	procedimentos	
para	identificar	os	possíveis	efeitos	que	os	ajustes	a	valor	presente	poderão	impactar	nas	demonstrações	financeiras.	
k)	Imposto	de	Renda	e	Contribuição	Social	sobre	o	Lucro	Líquido:	A	Sociedade	adotou	o	cálculo	do	Imposto	de	Renda	
e	Contribuição	Social	 sobre	 o	 Lucro	 Líquido	 aplicando	 as	 regras	 do	 regime	 de	 tributação	 com	base	 no	 Lucro	Real,	
efetuando pagamento mensal baseado na prerrogativa de suspensão/redução, evidenciado por meio de balancetes 
mensais	acumulados.	Considerando-se	que	o	segmento	fabril	da	empresa	está	amparado	no	Decreto	nº	1.598/77	e	na	
Lei	nº	7.959/89,	esta	beneficia-se	do	incentivo	fiscal	SUDENE,	apurado	com	base	no	lucro	da	exploração.	l) Conversão 
de	Moeda	Estrangeira:	Ativos	 e	 passivos	monetários	 denominados	 em	moedas	 estrangeiras	 foram	 convertidos	 para	
reais	pela	taxa	de	câmbio	da	data	de	fechamento	do	balanço.	As	diferenças	decorrentes	de	conversão	de	moeda	foram	
reconhecidas na demonstração do resultado. m)	 Provisões:	 Constitui-se	 uma	 provisão	 quando	 a	 Sociedade	 possui	
obrigação	 legal	ou	constituída	como	 resultado	de	um	evento	passado,	e	é	provável	que	um	 recurso	econômico	seja	
requerido	para	saldar	a	obrigação.	As	provisões	são	registradas	tendo	como	base	estimativas	dos	riscos	envolvidos,	se	
possível,	de	forma	calculatória,	e	quando	aplicável,	após	a	oitiva	de	profissionais	específicos	alocados	a	cada	caso.	n) 
Apuração	do	Resultado:	As	receitas	e	despesas	são	apropriadas	de	acordo	com	o	Regime	de	Competência.
NOTA	4	-	PRINCIPAIS	FONTES	DE	JULGAMENTO	E	ESTIMATIVAS
As	estimativas	e	as	premissas	contábeis	são	continuamente	avaliadas	e	baseiam-se	na	experiência	histórica	e	em	outros	
fatores,	 incluindo	 expectativas	 de	 eventos	 futuros	 consideradas	 razoáveis	 para	 as	 circunstâncias.	A	Administração	 da	
Companhia	 realiza	 estimativas	 e	 premissas	 com	 relação	 ao	 futuro.	Por	 definição,	 as	 estimativas	 contábeis	 resultantes	
raramente	são	iguais	aos	respectivos	resultados	reais.	As	estimativas	e	premissas	que	apresentam	um	risco	significativo,	
com	probabilidade	de	causar	um	ajuste	 relevante	nos	valores	contábeis	de	ativos	e	passivos	para	o	próximo	exercício	
financeiro,	estão	contempladas	a	seguir:	a) Redução	dos	Valores	de	Recuperação	dos	Ativos:	A	cada	encerramento	de	
exercício	social,	a	Companhia	revisa	os	saldos	dos	ativos	intangíveis	e	imobilizados,	avaliando	a	existência	de	indicativos	
de	que	esses	ativos	têm	sofrido	redução	em	seus	valores	de	recuperação	(valor	em	uso).	Na	existência	de	tais	indicativos,	
a	Administração	efetua	uma	análise	detalhada	do	valor	recuperável	para	cada	ativo	através	do	cálculo	do	fluxo	de	caixa	
futuro	individual	descontado	a	valor	presente,	ajustando	o	saldo	do	respectivo	ativo,	se	necessário.	b) Provisão para Perdas 
de	Inventário:	A	provisão	para	perdas	dos	estoques	é	estimada	com	base	no	histórico	de	perdas	na	execução	do	inventário	
físico,	para	que	esta	seja	considerada	suficiente	pela	Administração	para	cobrir	as	prováveis	perdas	quando	da	realização	
dos	procedimentos	de	inventário	físico.	Por	decisão	da	Companhia	e	tendo	em	vista	os	valores	pouco	expressivos	de	perdas	
possíveis,	não	foi	constituída	provisão	em	31/12/2021.	c)	Provisão	para	Desvalorização	dos	Estoques:	A	desvalorização	
dos	saldos	dos	estoques	é	ocasionada	basicamente	por	itens	vendidos	abaixo	do	preço	de	aquisição.	A	Companhia	estima	
o	valor	da	provisão	para	desvalorização	dos	estoques	com	base	nos	preços	de	venda	a	serem	praticados,	 líquidos	dos	
impostos	e	das	despesas	com	vendas,	comparados	com	o	custo	registrado.	Em	31/12/2021	não	foi	constituída	a	referida	
provisão,	visto	que	a	Administração	não	identificou	estoques	expressivos	com	valores	de	venda	abaixo	do	custo	registrado.	
d)	Provisão	para	Perdas	com	 Inadimplência:	As	contas	a	 receber	de	clientes	são	controladas	por	 faixa	de	vencimento,	
sendo	efetuado	acompanhamento	da	evolução	da	carteira	de	recebíveis	entre	a	data	de	venda	ao	cliente	(constituição	das	
contas	a	receber)	e	a	perda	efetiva	pelo	seu	não	pagamento.	Com	base	nessa	análise,	deverá	ser	verificado	o	histórico	
de	perdas	por	faixa	de	vencimento,	aplicando-se	um	percentual	especificamente	determinado	sobre	os	valores	vencidos,	
considerados	como	críticos	para	a	Companhia,	balizando-se	a	Empresa,	ainda	por	ora,	nos	parâmetros	da	legislação	fiscal.	
Foram	 reconhecidas,	 no	 exercício,	 perdas	 com	 devedores	 eventualmente	 inadimplentes,	 considerados	 incobráveis,	 no	
montante	de	R$	3.590.749,23	(em	2020	R$	8.224.718,96),	considerando	os	critérios	determinados	pela	legislação	fiscal	
em	vigor.	A	Administração	considera	tal	estimativa	suficiente	para	fazer	frente	a	eventuais	perdas.	e) Provisão para Riscos 
Tributários,	Cíveis	e	Trabalhistas:	A	Companhia	é	parte	de	diversos	processos	judiciais	e	administrativos.	Provisões	são	
constituídas	para	as	contingências	referentes	a	processos	judiciais	que	representem	perdas	prováveis	e	estimadas	com	
certo	grau	de	segurança.	A	avaliação	da	probabilidade	de	perda	inclui	a	avaliação	das	evidências	disponíveis,	a	hierarquia	
das	leis,	a	jurisprudência	disponível,	as	decisões	mais	recentes	nos	tribunais	e	sua	relevância	no	ordenamento	jurídico,	bem	
como	a	avaliação	dos	advogados	externos.	A	Administração,	baseada	na	opinião	de	seus	consultores	jurídicos,	possui	firme	
expectativa	de	desfecho	favorável	na	maior	parte	dos	feitos,	o	que,	aliado	à	existência	parcial	de	depósitos	judiciais,	torna	
dispensável a necessidade de provisionamentos em 31/12/2021.
NOTA	5	-	ESTOQUES
   Contas  31.12.2021 em R$  31.12.2020 em R$
	Produtos	Prontos	 	 31.538.457,00	 	 38.717.405,70
	Produtos	em	Elaboração	 	 1.592.207,42	 	 2.359.769,27
	Matéria-Prima	 	 68.640.274,27	 	 54.454.760,08
	Material	de	Consumo	 	 691.430,77	 	 626.386,29
	Material	Secundário	 	 508.992,53	 	 520.343,95
	Material	de	Matrizaria	 	 430.815,59	 	 336.911,90
	Material	de	Expediente	 	 23.297,08	 	 26.151,15
	Material	de	Propaganda	 	 501.520,05	 	 218.482,59
TOTAIS	 	 103.926.994,71	 	 97.260.210,93
Os	estoques	foram	avaliados	conforme	descrito	na	Nota	N°	3	letra	“d”,	e	os	valores	contabilizados	não	excedem	ao	valor	
de mercado.
NOTA	6	-	TRIBUTOS	A	RECUPERAR
   Circulante  31.12.2021 em R$  31.12.2020 em R$
	ICMS	e	IPI	(a)	 	 204.393,75	 	 3.149.958,70
	IRPJ	e	CSLL	(b)	 	 7.645.098,17	 	 7.900.058,21
	IRRF	e	IOF	s/Aplicações
		Financeiras	Compromissadas	(c)	 	 4.103.731,38	 	 2.645.269,46
	Cofins	sobre	ICMS	a	Compensar	(d)	 	 0,00	 	 17.237.842,84
	Outros	Impostos	(e)		 	 550.161,79	 	 505.999,54
TOTAIS	 	 12.503.385,09	 	 31.439.128,75
   Não Circulante  
	ICMS	s/Ativo	Imobilizado	(f)	 	 144.959,90	 	 168.603,98
TOTAIS	 	 144.959,90	 	 168.603,98
a)	Correspondem	a	créditos	de	ICMS	e	IPI	nas	aquisições	de	insumos	aplicados	na	atividade	operacional	da	Empresa.	b) 
Decorrem	dos	montantes	recolhidos	(antecipados),	quando	das	apurações	tributárias	mensais,	nos	termos	do	artigo	2º	da	
Lei	nº	9.430,	de	27	de	dezembro	de	1996,	além	das	antecipações	retidas	na	fonte.	c) Correspondem	a	valores	de	IRRF	
e	IOF	sobre	as	aplicações	financeiras	que	se	encontram	vigentes,	porém	pela	sua	modalidade,	a	retenção	efetiva	ocorre	
somente no resgate. d)	Valores	relativos	ao	deferimento	de	Pedido	de	Habilitação	de	Crédito	Reconhecido	por	Decisão	
Judicial	Transitada	em	Julgado,	relativo	ao	processo	sobre	a	exclusão	do	ICMS	na	base	de	cálculo	do	PIS	e	da	COFINS.	
e) Correspondem a valores decorrentes da desoneração da folha de pagamento. f) Com base na Lei Complementar 
n°	102,	de	11	de	 julho	de	2000,	a	Sociedade	registrou	ICMS	a	Recuperar	(CIAP)	decorrente	das	aquisições	de	bens	
destinados ao Ativo Imobilizado.

NOTA	7	-	OUTROS	CRÉDITOS
O	saldo	da	conta	Outros	Créditos,	no	Ativo	Circulante,	está	composto	de	adiantamentos	para	importação,	bem	como	de	
outros	créditos	por	operações	pendentes	de	liquidação.
NOTA	8	-	IMOBILIZADO
      31.12.2021  31.12.2020
      em R$  em R$ Taxa
     Valor Depreciação Valor Valor Depreciação
Conta  Corrigido Acumulada Residual Residual %
Terrenos	 	 8.837.740,85	 -	 		8.837.740,85	 		8.837.740,85	
Prédios	 	 45.861.038,41	 (18.766.428,21)	 27.094.610,20	 28.892.666,20	 	4
Máquinas	e	Equipamentos	 	 94.308.592,15	 (73.301.937,39)	 21.006.654,76	 21.532.102,71	 10
Móveis	e	Utensílios	 	 3.982.188,09	 (2.718.842,31)	 1.263.345,78	 1.292.462,71	 10
Veículos	 	 1.820.694,96	 (1.363.679,93)	 457.015,03	 158.517,17	 20
Instalações	 	 7.578.391,50	 (5.892.297,09)	 1.686.094,41	 2.025.291,82	 10
Computadores	e	Periféricos	 	 5.007.313,38	 (3.836.912,08)	 1.170.401,30	 1.214.878,16	 10
Benfeitorias	em	Imóveis	de	Terceiros	 11.329.738,20	 -	 11.329.738,20	 11.219.654,76	
Construções	em	Andamento	 	 18.552,60	 -	 18.552,60	 55.740,32	
TOTAIS	 	 178.744.250,14	 (105.880.097,01)	 72.864.153,13	 75.229.054,70	
NOTA	9	-	INTANGÍVEL
      31.12.2021  31.12.2020
      em R$  em R$ Taxa
     Valor Amortização Valor Valor Amortização
Conta  Corrigido Acumulada Residual Residual %
Softwares	 	 3.630.386,32	 (3.372.147,70)	 258.238,62	 332.700,05	 20
Marcas	e	Patentes	 	 17.480,00	 -	 17.480,00	 17.480,00	
TOTAIS	 	 3.647.866,32	 (3.372.147,70)	 275.718,62	 350.180,05	
NOTA	10	-	TESTE	DE	REDUÇÃO	AO	VALOR	RECUPERÁVEL	DE	ATIVOS	(“IMPAIRMENT”)
De	acordo	com	a	NBC	TG	01	-	Redução	ao	Valor	Recuperável	de	Ativos,	todos	os	itens	do	ativo	imobilizado	e	intangível,	
que	apresentam	indícios	de	que	seus	custos	registrados	são	superiores	aos	seus	valores	de	recuperação,	devem	ser	
revisados detalhadamente para determinar a necessidade de provisão para redução do saldo contábil a seu valor de 
realização.	A	Administração	está	em	fase	de	consolidação	de	um	Procedimento	Interno	“Standard”	acerca	de	estimações	
sobre o valor recuperável dos ativos. 
NOTA	11	-	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS
Conta  31.12.2021 em R$  31.12.2020 em R$
ICMS	 	 1.582.452,46	 	 559.033,43
PIS	 	 138.048,26	 	 107.124,22
COFINS	 	 673.080,47	 	 501.636,12
IRRF	 	 843.477,06	 	 689.715,51
Outros	Tributos	 	 56.166,88	 	 42.172,60
TOTAIS	 	 3.293.225,13	 	 1.899.681,88
NOTA	12	-	OBRIGAÇÕES	SOCIAIS	E	TRABALHISTAS
Conta  31.12.2021 em R$  31.12.2020 em R$
Salários	 	 3.997.559,00	 	 2.701.159,42
INSS		 	 1.332.524,37	 	 811.681,09
Participação	nos	Resultados	 	 3.788.306,41	 	 0,00
Outras	Contribuições	e	Obrigações	 	 1.143.691,89	 	 721.568,05
TOTAIS	 	 10.262.081,67	 	 4.234.408,56
NOTA	13	-	PROVISÕES
Montante	constituído	pela	provisão	de	férias	e	respectivos	encargos	sociais,	conforme	legislação	em	vigor.
NOTA	14	-	EMPRÉSTIMOS	E	FINANCIAMENTOS
      31.12.2021 em R$  31.12.2020 em R$
Conta  Circulante Não circulante Circulante Não Circulante

     
     	 340.631,96	 404.621,61	 341.326,95	 514.861,71

     	 29.929.335,44	 38.512.012,30	 29.487.292,84	 48.451.474,58

     	 0,00	 40.170,29	 0,00	 38.161,88

     	 0,00	 280.715,84	 0,00	 280.715,84
TOTAL	 	 30.269.967,40	 39.237.520,04	 29.828.619,79	 49.285.214,01
As	operações	relativas	ao	Fundo	de	Desenvolvimento	Industrial	-	FDI	têm	como	garantias	Notas	Promissórias	e	o	Aval	
dos Diretores.
NOTA	15	-	PATRIMÔNIO	LÍQUIDO
a)	Capital	Social:	Em	31	de	Dezembro	de	2021,	o	Capital	Social	totalmente	integralizado	é	de	R$	630.000.000,00	(seiscentos		
e	trinta	milhões	de	reais),	dividido	em	630.000.000	(seiscentos	e	trinta	milhões)	ações	Ordinárias	Nominativas,	no	valor	
nominal	de	R$	1,00	(um	real)	cada.	b)	Reserva	de	Lucros:	Representa	o	montante	que	a	Sociedade	transfere	da	conta	
Lucros	Acumulados,	para	futuros	aumentos	de	Capital	Social,	para	distribuição	de	lucros	ou	compensação	de	prejuízos	
e	outras	destinações,	a	critério	da	reunião	dos	acionistas. c) Reservas	de	Incentivos	Fiscais:	Representa	a	parcela	do	
lucro	líquido	decorrente	de	subvenções	governamentais,	a		qual,	consoante	a	atual	legislação	societária	brasileira	(Lei	
11.638/2007),	foi	destinada	para	Reserva	de	Incentivos	Fiscais,	tendo	sido	excluída	da	base	de	cálculo	dos	dividendos.
NOTA	16	-	RECEITA	OPERACIONAL	LÍQUIDA
A	reconciliação	da	Receita	Operacional	Bruta	para	a	Receita	Operacional	Líquida	é	demonstrada	a	seguir:
Conta    Ano 2021 em R$  Ano 2020 em R$
Receita	Operacional	Bruta	 	 430.693.715,10	 	 342.597.118,82
	(-)	Deduções	da	Receita	Operacional
			Bruta	 	 (87.156.785,31)	 	 (78.026.705,14)
Receita	Operacional	Líquida	 	 343.536.929,79	 	 264.570.413,68
NOTA	17	-	OUTRAS	RECEITAS	OPERACIONAIS
Trata-se	basicamente	de	receitas	com	Subvenções	Governamentais,	Recuperação	de	Créditos	e	Despesas	e	Receita	na	
Alienação	de	Bens	Patrimoniais.
NOTA	18	-	INSTRUMENTOS	FINANCEIROS
Os	valores	de	realização	estimados	de	ativos	e	passivos	financeiros	foram	determinados	por	intermédio	de	informações	
disponíveis	no	mercado	e	metodologias	apropriadas	de	avaliações.	Entretanto,	considerável	julgamento	foi	requerido	na	
interpretação	dos	dados	de	mercado	para	produzir	a	estimativa	do	valor	de	realização	mais	adequada,	a	qual	todavia	se	
sujeita	a	variáveis	e	oscilações	de	mercado.
Critérios,	premissas	e	limitações	utilizados	no	cálculo	dos	valores	de	mercado:
Caixa e Equivalentes de Caixa:	Os	 saldos	 em	 conta	 corrente	mantidos	 em	 bancos	 têm	 seus	 valores	 de	mercado	
idênticos	aos	saldos	contábeis.	Para	as	aplicações	financeiras,	o	valor	de	mercado	foi	apurado	com	base	nas	cotações	
de	mercado	desses	títulos,	resultando	em	valores	idênticos	aos	saldos	contábeis.
Empréstimos e Financiamentos:	 Os	 valores	 dos	 saldos	 contábeis	 não	 divergem	 dos	 valores	 de	 mercado	 dos	
empréstimos	e	financiamentos,	em	nenhum	aspecto	essencial	ou	relevante.
Risco de Crédito: As	políticas	de	 vendas	da	Sociedade	estão	 subordinadas	às	políticas	de	 crédito	 fixadas	por	 sua	
Administração	e	visam	a	minimizar	eventuais	problemas	decorrentes	da	inadimplência	de	seus	clientes.	Este	objetivo	
é	alcançado	pela	Administração	mantendo	uma	política	de	cautela,	adotando	como	prática	a	análise	prévia	da	situação	
patrimonial	e	financeira	de	seus	clientes,	estabelecimento	de	um	limite	de	crédito	e	acompanhamento	permanente	de	
seu saldo devedor.
Risco de Derivativos:	A	Sociedade	não	efetua	aplicações	de	caráter	especulativo	em	derivativos	ou	quaisquer	outros	
ativos de risco. Sendo assim, em 31.12.2021 não foram contabilizadas provisões de riscos com perdas em derivativos 
nos	termos	da	NBC	TG	48	do	CFC	-	Conselho	Federal	de	Contabilidade.	
NOTA	19	-	COBERTURA	DE	SEGUROS	
A	Sociedade	adota	a	política	de	contratar	cobertura	de	seguros	para	os	bens	sujeitos	a	riscos	por	montantes	considerados	
suficientes	para	cobrir	eventuais	sinistros,	considerando	a	natureza	de	sua	atividade.	As	premissas	de	risco	adotada,	
dada	sua	natureza,	não	 fazem	parte	do	escopo	de	auditoria	das	demonstrações	financeiras,	consequentemente	não	
foram	auditadas	por	nossos	auditores	 independentes.	A	Sociedade	mantém	apólices	de	seguros	contratados	 junto	a	
seguradoras	idôneas	do	país,	havendo	sido	consultados	especialistas	na	área,	seguros	estes	que	levam	em	consideração	
a natureza e o grau de riscos envolvidos.
NOTA	20	-	CONTINGÊNCIAS	DE	PROCESSOS	JUDICIAIS
A	 Empresa	 é	 parte	 em	 processos	 de	 natureza	 laboral,	 que	 estão	 sendo	 discutidos	 judicialmente.	 Em	 31/12/2021,	
com	base	na	avaliação	de	seus	consultores	 jurídicos	externos,	 foram	estimados	passivos	contingentes	como	perdas	
“possíveis”,	no	montante	de	R$	2.527.898,50	e	“prováveis”	no	montante	de	R$	4,500,00,	havendo	depósitos	judiciais	que	
estão	vinculados	a	estes	processos,	no	montante	de	R$	102.688,25,	cujo	total	confere	uma	cobertura	para	o	montante	
da	contingência	estimada.
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FDI/ICMS	-	com	incidência	de	TJLP	e	vencimen-
to	até	dezembro	de	2024,	intermediado	via	Siste-
ma	Bancário	Comercial
FDI/PROVIN	-	com	incidência	de	TJLP	+	juros	de	
12%	a.a.	e	vencimento	até	dezembro	de	2024,	
tendo	 sua	 exigibilidade	 e	 encargos	 vinculados	
à cláusula resolutiva, intermediado via Sistema 
Bancário	Comercial.
FDI/EXPORTAÇÃO	-	com	incidência	de	TJLP	e	
vencimento	até	junho	de	2023,	intermediado	via	
Sistema	Bancário	Comercial.
FDI/PROAPI	 -	 com	 incidência	 de	TJLP	 +	 juros	
de	 12%	 a.a.	 e	 vencimento	 até	 junho	 de	 2023,	
tendo	 sua	 exigibilidade	 e	 encargos	 vinculados	
à cláusula resolutiva, intermediado via Sistema 
Bancário	Comercial.

Aos	acionistas	da	Companhia	DAKOTA	NORDESTE	S/A
Opinião: Examinamos	as	demonstrações	 contábeis	 da	Companhia	DAKOTA	NORDESTE	S/A,	 que	 compreendem	o	
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, dos lucros acumulados 
e	dos	fluxos	de	caixa	para	o	exercício	findo	nessa	data,	bem	como	as	correspondentes	notas	explicativas,	incluindo	o	
resumo	das	principais	políticas	contábeis.	Em	nossa	opinião,	as	demonstrações	contábeis	acima	referidas	apresentam	
adequadamente,	em	todos	os	aspectos	relevantes,	a	posição	patrimonial	e	financeira	da	Companhia	DAKOTA	NORDES-
TE	S/A	em	31	de	dezembro	de	2021,	o	desempenho	de	suas	operações	e	os	seus	fluxos	de	caixa	para	o	exercício	findo	
nessa	data,	de	acordo	com	as	práticas	contábeis	adotadas	no	Brasil.	Base para Opinião: Nossa	auditoria	foi	conduzida	
de	acordo	com	as	normas	brasileiras	e	internacionais	de	auditoria.	Nossas	responsabilidades,	em	conformidade	com	tais	
normas,	estão	descritas	na	seção	a	seguir	 intitulada	 “Responsabilidade	do	auditor	pela	auditoria	das	demonstrações	
contábeis”.	Somos	independentes	em	relação	à	Companhia	de	acordo	com	os	princípios	éticos	relevantes	previstos	no	
Código	de	Ética	Profissional	do	Contador	e	nas	normas	profissionais	emitidas	pelo	Conselho	Federal	de	Contabilidade	e	
cumprimos	com	as	demais	responsabilidades	éticas	de	acordo	com	essas	normas.	Acreditamos	que	a	evidência	de	au-
ditoria	obtida	é	suficiente	e	apropriada	para	fundamentar	nossa	opinião.	Ênfase: A	Companhia	encontra-se	em	processo	
de	formalização	das	regulamentações	de	convergência	às	novas	normas	e	pronunciamentos	contábeis,	assim	como	está	
em	fase	de	consolidação	de	um	Procedimento	Interno	“Standard”	acerca	de	estimações	sobre	o	valor	recuperável	de	
elementos	patrimoniais.	Nossa	opinião	não	contém	ressalva	relacionada	a	esse	assunto.	Principais Assuntos de Audi-
toria: Principais	assuntos	de	auditoria	são	aqueles	que,	em	nosso	julgamento	profissional,	foram	os	mais	significativos	
em	nossa	auditoria	do	exercício	corrente.	Esses	assuntos	foram	tratados	no	contexto	de	nossa	auditoria	das	demonstra-
ções	contábeis	e	na	formação	de	nossa	opinião	sobre	essas	demonstrações	contábeis	e,	portanto,	não	expressamos	
uma opinião separada sobre esses assuntos. Aumento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD): 
Em	31	de	dezembro	de	2021,	o	saldo	existente	para	a	rubrica	era	de	R$	3.879.917,69,	representando	uma	redução	de	
62%	em	relação	ao	saldo	do	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2020	(R$	10.281.647,77).	Como	nossa	auditoria	
conduziu	esse	assunto:	-	Efetuamos	a	análise	do	relatório	de	clientes,	verificando	os	vencimentos	dos	títulos;	-	Verifica-
mos	o	relatório	base	de	cálculo	para	o	registro	da	provisão;	-	Testamos	a	conformidade	com	a	norma	da	regra	de	consti-
tuição	de	provisão	para	crédito	de	liquidação	duvidosa.	Existência e Avaliação de Estoques: O	saldo	de	estoque	em	31	
de	dezembro	de	2021	é	de	R$	103.926.994,71,	distribuídos	nas	dependências	da	Empresa.	Dada	a	natureza	das	opera-
ções	da	Companhia,	o	montante	de	transações	registradas	nos	estoques	durante	o	exercício,	incluindo	a	apuração	dos	
custos,	é	bastante	 relevante	e	dependente	da	confiabilidade	dos	sistemas	operacionais	da	Companhia.	Como	nossa	
auditoria	conduziu	esse	assunto:	-	Acompanhamos	os	inventários	físicos	nas	dependências	da	Empresa;	-	Quando	do	
acompanhamento	dos	inventários	físicos,	nos	atentamos	para	a	exatidão	dos	registros	de	inventário,	nível	de	ganhos	e	
perdas	 identificados	nas	contagens,	bem	como	existência	dos	estoques;	 -	Efetuamos	 testes	nas	movimentações	dos	
estoques	com	base	em	amostragem	estatística,	confrontando	os		registros	(tais	como	entradas	e	saídas	dos	estoques),	
com	as	respectivas	documentações	suporte.	Neste	teste,	validamos	também	se	os	cálculos	sistêmicos	de	custo	médio	
estavam	sendo	apurados	adequadamente,	bem	como	a	análise	do	critério	fiscal	para	valorização	dos	produtos	prontos	e	
em elaboração. Realização dos Créditos Tributários federais e Estaduais: Conforme	Nota	Explicativa	nº	06	–	Tributos	
a	Recuperar,	a	Companhia	possui	registrados	créditos	tributários	federais	e	estaduais	no	montante	de	R$	12.503.385,09	
na	data-base	de	31	de	dezembro	de	2021.	O	acúmulo	de	créditos	tributários	é	inerente	ao	negócio.	Como	nossa	Audito-
ria	conduziu	esse	assunto:	-	Análise,	por	amostragem,	da	compensação	dos	créditos	tributários	federais	e	estaduais	com	
débitos	 tributários	da	mesma	natureza.	Reconhecimento da Receita: O	processo	de	 reconhecimento	de	 receita	da	
Companhia	envolve	um	número	elevado	de	controles	com	o	objetivo	de	se	assegurar	que	todos	os	produtos	faturados	
tenham	sido	entregues	aos	seus	respectivos	compradores	dentro	do	período	contábil	adequado	e	que,	portanto,	as	recei-
tas	de	vendas	foram	reconhecidas	dentro	de	seus	períodos	de	competência	corretos,	conforme	estabelecem	as	práticas	
contábeis	adotadas	no	Brasil.	Considerando	o	volume,	pulverização	das	vendas	e	características	da	regionalização	dos	
negócios	da	Sociedade,	o	processo	de	reconhecimento	da	receita	envolve	uma	alta	dependência	do	funcionamento	ade-
quado	dos	controles	internos.	Esse	item	foi	considerado	como	um	principal	assunto	de	auditoria	tendo	em	vista	que	o	
controle	que	assegura	a	correta	apuração	e	reconhecimento	das	receitas	envolve	estimativas	relacionadas	à	apuração	
dos	prazos	médios	de	entrega	das	vendas	no	mercado	nacional	para	cada	uma	das	regiões	do	país.	Adicionalmente,	este	
processo	é	complexo	e	requer	atenção	da	administração	para	peculiaridades	de	cada	região	geográfica	atendida	pela	
Sociedade.	Eventuais	falhas	no	controle	que	envolve	a	apuração	do	prazo	médio	de	entrega	poderiam	impactar	o	reco-
nhecimento	adequado	das	receitas	e,	consequentemente,	as	demonstrações	contábeis.	Como	nossa	auditoria	conduziu	
esse	assunto:	-	Entendimento	e	teste	de	controles	internos	que	abrangem	a	estimativa	do	prazo	médio	de	entrega	por	
região	geográfica	no	Brasil,	bem	como	a	identificação	das	vendas	não	entregues	e	que,	consequentemente,	não	cum-
prem	os	critérios	para	reconhecimento;	-	Teste	documental	de	amostra	de	notas	fiscais,	a	fim	de	corroborar	a	adequação	
do	relatório	que	demonstra	as	notas	fiscais	faturadas	e	não	entregues	no	período.	Outras Informações que Acompa-
nham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor: A	administração	da	Companhia	é	responsável	por	es-
sas	outras	informações	que	compreendem	o	relatório	da	administração.		Nossa	opinião	sobre	as	demonstrações	contá-

beis	não	abrange	o	relatório	da	administração	e	não	expressamos	qualquer	forma	de	conclusão	de	auditoria	sobre	esse	
relatório.	Em	conexão	com	a	auditoria	das	demonstrações	contábeis,	nossa	responsabilidade	é	a	de	ler	o	relatório	da	
administração	e,	ao	fazê-lo,	considerar	se	esse	relatório	está,	de	forma	relevante,	inconsistente	com	as	demonstrações	
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevan-
te.	Se,	com	base	no	trabalho	realizado,	concluirmos	que	há	distorção	relevante	no	relatório	da	administração	somos	re-
queridos	a	comunicar	esse	fato.	Não	temos	nada	a	relatar	a	este	respeito.	Responsabilidade da Administração e da 
Governança pelas Demonstrações Contábeis: A	administração	é	responsável	pela	elaboração	e	adequada	apresen-
tação	das	demonstrações	contábeis	de	acordo	com	as	práticas	contábeis	adotadas	no	Brasil	e	pelos	controles	internos	
que	ela	determinou	como	necessários	para	permitir	a	elaboração	de	demonstrações	contábeis	livres	de	distorção	rele-
vante,	independentemente	se	causada	por	fraude	ou	erro.	Na	elaboração	das	demonstrações	contábeis,	a	administração	
é	responsável	pela	avaliação	da	capacidade	de	a	Companhia	continuar	operando,	divulgando,	quando	aplicável,	os	as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis	a	não	ser	que	a	administração	pretenda	liquidar	a	Companhia	ou	cessar	suas	operações,	ou	não	tenha	nenhu-
ma	alternativa	realista	para	evitar	o	encerramento	das	operações.	Os	responsáveis	pela	governança	da	Companhia	são	
aqueles	com	responsabilidade	pela	supervisão	do	processo	de	elaboração	das	demonstrações	contábeis.	Responsabi-
lidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis:	Nossos	objetivos	são	obter	segurança	razoável	de	
que	 as	 demonstrações	 contábeis,	 tomadas	 em	 conjunto,	 estão	 livres	 de	 distorção	 relevante,	 independentemente	 se	
causada	por	fraude	ou	erro,	e	emitir	relatório	de	auditoria	contendo	nossa	opinião.	Segurança	razoável	é	um	alto	nível	de	
segurança,	mas	não	uma	garantia	de	que	a	auditoria	realizada	de	acordo	com	as	normas	brasileiras	e	internacionais	de	
auditoria	sempre	detectam	as	eventuais	distorções	relevantes	existentes.	As	distorções	podem	ser	decorrentes	de	fraude	
ou	erro	e	são	consideradas	relevantes	quando,	individualmente	ou	em	conjunto,	possam	influenciar,	dentro	de	uma	pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como	parte	de	uma	auditoria	realizada	de	acordo	com	as	normas	brasileiras	e	internacionais	de	auditoria,	exercemos	
julgamento	profissional,	e	mantemos	ceticismo	profissional	ao	longo	da	auditoria.	Além	disso:	·	Identificamos	e	avaliamos	
os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos	e	executamos	procedimentos	de	auditoria	em	resposta	a	tais	riscos,	bem	como	obtemos	evidência	de	auditoria	
apropriada	e	suficiente	para	fundamentar	nossa	opinião.	O	risco	de	não	detecção	de	distorção	relevante	resultante	de	
fraude	é	maior	do	que	o	proveniente	de	erro,	já	que	a	fraude	pode	envolver	o	ato	de	burlar	os	controles	internos,	conluio,	
falsificação,	omissão	ou	representações	falsas	intencionais.	·	Obtemos	entendimento	dos	controles	internos	relevantes	
para	a	auditoria	para	planejarmos	procedimentos	de	auditoria	apropriados	nas	circunstâncias,	mas	não	com	o	objetivo	de	
expressarmos	opinião	sobre	a	eficácia	dos	controles	 internos	da	Companhia.	 ·	Avaliamos	a	adequação	das	políticas	
contábeis	utilizadas	e	a	razoabilidade	das	estimativas	contábeis	e	respectivas	divulgações	feitas	pela	administração.	·	
Concluímos	sobre	a	adequação	do	uso,	pela	administração,	da	base	contábil	de	continuidade	operacional	e,	com	base	
nas	evidências	de	auditoria	obtidas,	se	existe	uma	incerteza	significativa	em	relação	a	eventos	ou	circunstâncias	que	
possa	causar	dúvida	significativa	em	relação	à	capacidade	de	continuidade	operacional	da	Companhia.	Se	concluirmos	
que	existe	incerteza	significativa	devemos	chamar	atenção	em	nosso	relatório	de	auditoria	para	as	respectivas	divulga-
ções	 nas	 demonstrações	 contábeis	 ou	 incluir	modificação	em	nossa	opinião,	 se	 as	 divulgações	 forem	 inadequadas.	
Nossas	conclusões	estão	 fundamentadas	nas	evidências	de	auditoria	obtidas	até	a	data	de	nosso	 relatório.	Todavia,	
eventos	ou	condições	futuras	podem	levar	a	Companhia	a	não	mais	se	manter	em	continuidade	operacional.	·	Avaliamos	
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons-
trações	contábeis	representam	as	correspondentes	transações	e	os	eventos	de	maneira	compatível	com	o	objetivo	de	
apresentação	adequada.	Comunicamo-nos	com	os	responsáveis	pela	governança	a	respeito,	entre	outros	aspectos,	do	
alcance	planejado,	da	época	da	auditoria	e	das	constatações	significativas	de	auditoria,	inclusive	as	eventuais	deficiên-
cias	significativas	nos	controles	internos	que	identificamos	durante	nossos	trabalhos.	Fornecemos	também	aos	respon-
sáveis	pela	governança	declaração	de	que	cumprimos	com	as	exigências	éticas	relevantes,	incluindo	os	requisitos	apli-
cáveis	 de	 independência	 e	 comunicamos	 todos	 os	 eventuais	 relacionamentos	 ou	 assuntos	 que	 poderiam	 afetar	
consideravelmente	nossa	independência,	incluindo,	quando	aplicável,	as	respectivas	salvaguardas.	Dos	assuntos	que	
foram	objeto	de	comunicação	com	os	responsáveis	pela	governança,	determinamos	aqueles	que	foram	considerados	
como	mais	significativos	na	auditoria	das	demonstrações	contábeis	do	exercício	corrente,	e	que,	dessa	maneira	consti-
tuem	os	principais	assuntos	de	auditoria.	Descrevemos	esses	assuntos	em	nosso	relatório	de	auditoria,	a	menos	que	lei	
ou	regulamento	tenha	proibido	divulgação	pública	do	assunto,	ou	quando,	em	circunstâncias	extremamente	raras,	deter-
minarmos	que	o	assunto	não	deve	ser	comunicado	em	nosso	relatório	porque	as	consequências	adversas	de	tal	comu-
nicação	podem,	dentro	de	uma	perspectiva	razoável,	superar	os	benefícios	da	comunicação	para	o	interesse	público.

Porto	Alegre	(RS),	24	de	fevereiro	de	2022.
LETICIA	PIERETTI	-	Contadora	CRC/RS	60.576

CONFIDOR	AUDITORES	ASSOCIADOS	-	CRC/RS	2-209-T-SP/F/RS

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

    31.12.2021  31.12.2020
A T I V O   em R$  em R$
ATIVO	CIRCULANTE	 	 749.989.591,08 	 704.315.712,46
	Caixa	e	Equivalentes	de	Caixa	 	 468.009.998,10	 	 412.611.635,50
	Clientes	 	 158.686.576,27	 	 159.343.622,59
	Estoques	 	 103.926.994,71	 	 97.260.210,93
	Tributos	a	Recuperar	 	 12.503.385,09	 	 31.439.128,75
	Adiantamentos	a	Fornecedores	 	 31.143,97	 	 151,00
	Outros	Créditos	 	 4.427.169,90	 	 2.457.651,65
 Despesas Antecipadas  2.404.323,04  1.203.312,04
ATIVO	NÃO	CIRCULANTE	 	 81.554.396,57 	 75.989.510,34
	REALIZÁVEL	A	LONGO	PRAZO	 	 8.296.056,55 	 299.495,44
		Clientes	Recuperação	Judicial						 	 8.048.408,40	 	 0,00
		Depósitos	Judiciais	 	 102.688,25	 	 130.891,46
		Tributos	a	Recuperar	 	 144.959,90	 	 168.603,98
	INVESTIMENTOS	 	 118.468,27 	 110.780,15
		Ações	e	Participações	 	 118.468,27	 	 110.780,15
	IMOBILIZADO	 	 72.864.153,13 	 75.229.054,70
		Custo	Original	Corrigido	 	 178.744.250,14	 	 177.308.843,97
		(-)	Depreciações	Acumuladas		 	 (105.880.097,01)	 	 (102.079.789,27)
	INTANGIVEL	 	 275.718,62 	 350.180,05
		Bens	Intangíveis	 	 3.647.866,32	 	 3.568.981,86
		(-)	Amortizações	Acumuladas	 	 (3.372.147,70)	 	 (3.218.801,81)

TOTAL DO ATIVO  831.543.987,65  780.305.222,80

    31.12.2021  31.12.2020
P A S S I V O   em R$  em R$
PASSIVO	CIRCULANTE	 	 66.504.582,74 	 52.644.677,92
	Fornecedores	 	 14.952.432,11	 	 11.743.084,42
	Obrigações	Tributárias	 	 3.293.225,13	 	 1.899.681,88
	Obrigações	Sociais	e	Trabalhistas	 	 10.262.081,67	 	 4.234.408,56
	Representantes	 	 1.307.614,08	 	 1.477.733,46
	Credores	Diversos	 	 695.350,99	 	 261.921,61
	Provisões	 	 1.311.512,09	 	 3.199.228,20
	Empréstimos	e	Financiamentos	 	 30.269.967,40	 	 29.828.619,79
	Dividendos	Estatutários	 	 4.412.399,27	 	 0,00
PASSIVO	NÃO	CIRCULANTE	 	 39.237.520,04 	 49.285.214,01
	Empréstimos	e	Financiamentos		 	 39.237.520,04	 	 49.285.214,01
PATRIMÔNIO	LÍQUIDO	 	 725.801.884,87 	 678.375.330,87
 Capital Social  630.000.000,00  603.000.000,00
	Reservas	de	Lucros	 	 64.204.476,34	 	 48.720.320,30
	Reserva	de	Incentivos	Fiscais	 	 31.597.408,53	 	 26.655.010,57

TOTAL DO PASSIVO  831.543.987,65  780.305.222,80

     Ano 2021  Ano 2020
CONTA  em R$  em R$
RECEITA	OPERACIONAL	LÍQUIDA	 	 343.536.929,79	 	 264.570.413,68
	(-)	Custo	Produtos	Vendidos	 	 (270.824.143,23)	 	(216.527.869,90)
LUCRO	OPERACIONAL	BRUTO	 	 72.712.786,56	 	 48.042.543,78
	(-)	Despesas	Comerciais	 	 (53.677.737,42)	 	 (50.275.243,20)
	(-)	Despesas	Administrativas	 	 (14.231.637,24)	 	 (11.634.471,71)
	(-)	Despesas	Tributárias	 	 (2.496.458,39)	 	 (2.009.880,22)
	(-)	Outras	Despesas	Operacionais	 	 (85.792,04)	 	 (110.588,18)
	Outras	Receitas	Operacionais	 	 40.001.316,49	 	 35.023.813,44
LUCRO	ANTES	RESULTADO
	FINANCEIRO	 	 42.222.477,96	 	 19.036.173,91
	(-)	Despesas	Financeiras	 	 (5.170.650.48)	 	 (6.504.780,89)
	Receitas	Financeiras	 	 22.765.327,16	 	 15.526.512,84
LUCRO	ANTES	DA	CONTRIBUIÇÃO
	SOCIAL	 	 59.817.154,64	 	 28.057.905,86
	(-)	Contribuição	Social	 	 (2.811.103,42)	 	 0,00
LUCRO	ANTES	DO	IMPOSTO	DE
	RENDA	 	 57.006.051,22	 	 28.057.905,86
	(-)	Provisão	para	o	Imposto	de	Renda	 	 (5.167.097,95)	 	 0,00
LUCRO	LÍQUIDO	DO	EXERCÍCIO	 	 51.838.953,27	 	 28.057.905,86
LUCRO	LÍQUIDO	POR	AÇÃO
	DE	CAPITAL	 	 0,0822	 	 0,0466

        Ano 2021  Ano 2020
CONTA  em R$  em R$
FLUXO	DE	CAIXA	DAS	ATIVIDADES
	OPERACIONAIS	 	
	Lucro	Líquido	do	Exercício	 	 51.838.953,27	 	 28.057.905,86
AJUSTES	 	
	Depreciação	e	Amortização	 	 7.306.775,95	 	 7.766.169,32
(AUMENTO)/REDUÇÃO	EM
	ATIVOS	OPERACIONAIS	 	
	(Aumento)	/Redução	de	Clientes	 	 657.046,32	 	 (18.072.645,97)
	(Aumento)	do	Estoque	 	 (6.666.783,78)	 	 (27.353.141,49)
	Redução	de	Impostos	a	Recuperar	 	 18.935.743,66	 	 8.192.675,21
	(Aumento)/Redução	de	Adiantamento
		a	Fornecedores	 	 (30.992,97)	 	 9.193,64
	(Aumento)/Redução	de	Outros	Créditos	 	 (1.969.518,25)	 	 3.018.349,32
	(Aumento)/Redução	de	Despesas
		Antecipadas	 	 (1.201.011,00)	 	 1.582.424,47
	(Aumento)/Redução	do	Realizável
		a	Longo	Prazo	 	 (7.996.561,11)	 	 509.134,08
AUMENTO/(REDUÇÃO)	EM
	PASSIVOS	OPERACIONAIS	 	
	Aumento	de	Fornecedores	 	 3.209.347,69	 	 2.972.320,30
	Aumento/(Redução)	das	Obrigações
		Tributárias	 	 1.393.543,25	 	 (169.253,19)
	Aumento/(Redução)	das	Obrigações
		Sociais	e	Trabalhistas	 	 5.983.654,44	 	 (4.951.110,43)
		Aumento/(Redução)	dos	Representantes	 	 (170.119,38)	 	 89.486,71
		Aumento	dos	Credores	Diversos	 	 477.448,05	 	 122.105,99
		Aumento/(Redução)	das	Provisões	 	 (1.887.716,11)	 	 1.751.384,35
		(Redução)	Letras	a	Pagar	 	 0,00	 	 (4.915.653,05)
CAIXA	LÍQUIDO	DAS	ATIVIDADES
	OPERACIONAIS	 	 69.879.810,03	 	 (1.390.654,88)
FLUXO	DE	CAIXA	DAS	ATIVIDADES
	DE	INVESTIMENTOS	 	
	Baixa	de	Ativo	Imobilizado	 	 85.792,04	 	 110.588,18
	(-)	Aquisição	de	Investimento	 	 (7.688,12)	 	 (7.156,03)
	(-)	Aquisição	de	Ativo	Imobilizado	 	 (4.874.320,53)	 	 (4.261.597,01)
	(-)	Aquisição	de	Ativo	Intangível	 	 (78.884,46)	 	 (58.472,55)
CAIXA	LÍQUIDO	DAS	ATIVIDADES
	DE	INVESTIMENTOS	 	 (4.875.101,07)	 	 (4.216.637,41)
FLUXO	DE	CAIXA	DAS	ATIVIDADES
	DE	FINANCIAMENTOS	 	
	(-)	Pagto.	de	Empréstimos	e	Financiamentos	 (60.092.330,23)	 	 (63.404.636,41)
	Aquisição	de	Empréstimos	e	Financiamentos	 50.485.983,87	 	 48.569.356,22
		(-)	Distribuição	de	Lucros	 	 0,00	 	 (43.500.000,00)
CAIXA	LÍQUIDO	DAS	ATIVIDADES
	DE	FINANCIAMENTOS	 	 (9.606.346,36)	 	 (58.335.280,19)
VARIAÇÃO	LÍQUIDA	DAS
	DISPONIBILIDADES	 	 55.398.362,60	 	 63.942.572,48
	Caixa	e	equivalente	de	caixa
		no	início	do	período	 	 412.611.635,50	 	 476.554.207,98
	Caixa	e	equivalente	de	caixa
		no	fim	do	período	 	 468.009.998,10	 	 412.611.635,50
VARIAÇÃO	DAS	CONTAS	CAIXA
	E	EQUIVALENTES	DE	CAIXA	 	 55.398.362,60	 	 63.942.572,48

      Ano 2021  Ano 2020
CONTA  em R$  em R$
SALDO	NO	INÍCIO	DO	EXERCÍCIO	 	 0,00	 	 0,00

LUCRO	LÍQUIDO	DO	EXERCÍCIO	 	 51.838.953,27	 	 28.057.905,86
	(-)	 Reserva	de	Incentivos	Fiscais	 	 (29.487.292,77)	 	 (26.655.010,57)
	(-)	 Reserva	de	Redução	75%	IRPJ	 	 (2.110.115,76)	 	 0,00
(-)	 PROPOSTA	DE	DESTINAÇÃO
			 DO	RESULTADO:	 	
			 (-)	Reserva	Legal	 	 (2.591.947,66)	 	 (1.402.895,29)
			 (-)	Dividendos	Estatutários	 	 (4.412.399,27)	 	 (0,00)
			 (-)	Reserva	de	Retenção	de
			 	 Lucros	 	 (13.237.197,81)	 	 (0,00)

SALDO	NO	FIM	DO	EXERCÍCIO	 	 0,00	 	 0,00

DIVIDENDOS	POR	AÇÃO	DE
	CAPITAL	 	 0,0070	 	 0,0000
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ECONOMIA Fisco. A Receita Federal já recebeu mais de 5 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022. Até o 
fim da manhã de ontem foram 5.813.872 documentos entregues. Ao todo, o fisco espera receber 34,1 
milhões de declarações este ano. O prazo para enviar o documento sem multa termina em 29 de abril.

Pela décima vez conse-
cutiva, o mercado finan-
ceiro aumentou a previsão 
de inflação para este ano. 
Segundo projeção do Bole-
tim Focus, divulgado nes-
sa segunda-feira (21) pelo 
Banco Central, o Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) deve fechar este 
ano em 6,59%. A projeção 
do mercado há uma sema-
na era de que a inflação este 
ano ficasse em 6,45%%. Há 
quatro semanas, a previsão 
era de 5,56%.

O mercado também au-
mentou a projeção da va-
riação do IPCA para 2023, 
saindo 3,71% estabelecido 
na semana passada para 

3,75% Há quatro semanas, 
a projeção era de uma in-
flação de 3,5% no próximo 
ano. Já para 2024, o merca-
do manteve a estimativa da 
semana passada que proje-
tou uma inflação de 3,15%. 
Na projeção desta semana, 
o Focus também elevou a 
previsão do PIB registrada 
há sete dias. A nova proje-
ção é de PIB de 0,50%, em 
2022, ante o 0,49% previsto 
na semana passada.

O boletim Focus regis-
trou uma redução na ex-
pectativa de crescimento 
para 2023 em relação ao 
apontado na semana passa-
da, passando de 1,43% para 
1,3%. Há quatro semanas, 

a previsão era de que o PIB 
crescesse 1,5%. Para 2024, a 
projeção ficou estável, em 
2%.

Outro aumento ficou por 
conta da alta da Selic, a taxa 
básica de juros, ainda para 
2022. Na projeção divul-
gada nesta segunda-feira, 
a Selic deve ficar em 13%, 
ante os 12,75% ao ano da 
semana passada. Na semana 
passada, o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) ele-
vou a taxa Selic, de 10,75% 
para 11,75% ao ano para 
conter a alta nos preços.

Para o fim de 2023, a es-
timativa do mercado para 
a Selic também aumentou, 
ficando em torno de 9% ao 

ano, ante os 8,75% ao ano 
da semana passada. Para 
2024, a previsão da Selic se 
manteve estável em relação 
à semana passada, ficando 
em 7,50% ao ano.

No que diz respeito ao 
câmbio, a expectativa do 
mercado para a cotação do 
dólar em 2022 ficou em R$ 
5,30, a mesma da semana 
passada. Para o próximo 
ano, a previsão do mercado 
foi de uma ligeira alta em 
relação ao projetado na se-
mana anterior. Com isso, a 
projeção passou de R$ 5,21 
para R$ 5,22, esta semana. 
Para 2024, a estimativa para 
a cotação da moeda ameri-
cana ficou em R$ 5,20.

O pagamento do benefí-
cio do Auxílio Gás, benefício 
sancionado pelo presidente 
Jair Bolsonaro em novembro 
do ano passado para ajudar 
famílias de baixa renda a 
comprar o botijão de gás de 
13 kg, é pago de forma bi-
mestral. O valor corresponde 
a 50% da média do preço do 
botijão de 13 kg de gás lique-
feito de petróleo (GLP).

Ao longo de 2022, os paga-
mentos serão feitos nos meses 
pares, nas mesmas datas das 
parcelas do Auxílio Brasil, que 
se baseiam no final de núme-
ro de inscrição social (NIS). 
Têm direito ao benefício as 
famílias inscritas no Cadastro 

Único para Programas Sociais 
do governo federal (CadÚni-
co), com renda familiar men-
sal per capita menor ou igual 
a meio salário mínimo nacio-
nal (R$ 606). 

Também têm direito fa-
mílias que tenham entre 
seus membros residentes no 
mesmo domicílio quem re-
ceba o Benefício de Presta-
ção Continuada da assistên-
cia social (BPC), que prevê 
um salário mínimo mensal 
de R$ 1.212 à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 
65 anos ou mais que com-
provem não possuir meios 
de prover a própria manu-
tenção nem a família. Além 

disso, de acordo com a lei, o 
auxílio será concedido “prefe-
rencialmente às famílias com 
mulheres vítimas de violência 
doméstica que estejam sob o 
monitoramento de medidas 
protetivas de urgência”.

O pagamento começou em 
18 de janeiro para famílias que 
fazem parte do Auxílio Brasil. 
Os cartões e senhas utilizados 
para o saque do Auxílio Bra-
sil podem ser utilizados para 
o recebimento do vale-gás. O 
saque pode ser feito nas loté-
ricas, correspondentes Caixa 
Aqui e terminais de autoaten-
dimento. O benefício pode 
ainda ser pago em poupança 
social digital do Caixa Tem.

Vale gás: veja calendário de pagamento em abril

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Bolsonaro afirmou, ontem, que a reforma tributária, uma 
das propostas de seu Governo, não deve avançar este ano 
– o que deve renovar a pauta para a corrida eleitoral para, 
quem sabe, saia a tal reforma nos próximos quatro anos –, 
mas considera que talvez seja possível aprovar a reforma 
administrativa. Candidato à reeleição, ele afirmou que con-
seguir aprovar as mudanças para os servidores seria “um 
grande avanço”, mas acrescentou que no caso da tributá-
ria seria “difícil andar”, especialmente em um ano eleitoral 
(claro!). Ambas as propostas estão paradas no Congresso. 
No caso da proposta tributária, há mais de um projeto con-
corrente que ainda está nas comissões tanto da Câmara dos 
Deputados quanto do Senado.

A previsão é para que a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 110, que regulamenta a reforma tributária, 
seja votada no Senado Federal até amanhã (23). De acordo 
com o relator do texto, o senador Roberto Rocha, os parla-
mentares ainda não chegaram a um acordo sobre o tema. 
Portanto, a apreciação final da reforma tributária irá de-
pender diretamente da votação, sem se submeter a nenhum 
acordo prévio entre os senadores. Os principais fatores que 
resultaram no adiamento da votação foram a tributação das 
cooperativas, junto à alteração no formato de cobrança dos 
impostos incidentes sobre o setor de serviços e o Fundo 
Desenvolvimento Regional. Isso porque a proposta prevê 
a criação de um modelo dual de tributação, dispondo de 
duas alternativas de impostos de valor agregado.

Reforma tributária fica só na promessa

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

Desconfiança
A confiança do co-

merciante recuou 1,3% 
em março, mantendo a 
tendência apresentada em 
fevereiro (-1,2%). Com o re-
sultado, o nível de confiança 
do empresário do comércio, 
apurado pela CNC, encerra 
o primeiro trimestre de 
2022 com queda acumu-
lada de 1,12%. Segundo o 
levantamento da entidade, 
os efeitos da inflação 
persistente e a recente 
transmissão do aumento dos 
combustíveis a outros preços 
são elementos-chave que ex-
plicam a evolução da baixa 
confiança empresarial.

Abuso dos postos
A Agefis notificou 32 

postos de combustíveis 
por aumento abusivo nos 
preços. A ação começou 
dia 14, a partir das denún-
cias recebidas pelo Procon 
Fortaleza e pelos canais da 
Agefis. Os fiscais notifi-
cam os estabelecimentos 
denunciados e as empre-
sas devem apresentar, em 
até 10 dias úteis, as notas 
fiscais que comprovem o 
valor no ato da compra 
e o valor cobrado aos 
consumidores, entre outras 
informações. Com isso, a 
pasta deve analisar se hou-
ve precificação abusiva.

Qualificação
Após dois anos de pan-

demia e adaptação para 
atendimentos à distância e 
formações online, o IJCPM 
retoma as aulas presen-
ciais dos cursos e oficinas 
para desenvolvimento 
pessoal e profissional, 
aos jovens moradores das 
comunidades do Papicu 
e Presidente Kennedy. 
Neste primeiro semestre, a 
expectativa é atender cerca 
de 1.100 pessoas que, para 
o formato presencial, pre-
cisam estar com esquema 
vacinal completo, no ato da 
inscrição, e seguirem todos 
os protocolos sanitários 
contra a covid-19.

Só agora
Depois de muito tempo, 

o Governo passou a discutir 
estímulos à produção na-
cional de semicondutores, 
componentes que passam 
por um problema global de 
fornecimento desde a pan-
demia e que são cruciais 
para o funcionamento de 
uma série de produtos – de 
brinquedos e celulares a 
aviões e sistemas de defe-
sa. Com várias montadoras 
no País, isso já deveria ter 
sido pensado e executado, 
inclusive pelo revolucio-
nário governo atual. Mas 
a carga tributária e má 
vontade inviabilizam inicia-
tivas do tipo.

Navegação e o alto preço dos importados
O setor produtivo brasileiro está em busca de der-
rubar o veto presidencial que apontava a redução 
de 25% para 8% o percentual cobrado sobre o 
valor do frete marítimo internacional no Projeto de 
Lei 4199/ 2020 que prevê o incentivo à navegação 
entre portos brasileiros, apelidado de BR do Mar. 
O CEO da Magnum Tires, principal importadora de 
pneus do País, Apolo Vieira, afirma que o imposto 
onera as importações, o que reflete diretamente no 
custo de todos os produtos que circulam no Brasil 
e no preço final dos importados.

Restaurante do Palácio: Dinheirama à vontade
O Palácio do Planalto 

lançou edital para sele-
cionar uma empresa para 
reformar o restaurante que 
atende aos servidores. A 
previsão de gasto é de R$ 
4,6 milhões. De acordo com 
o documento, a obra é ne-
cessária para corrigir "diver-
sas patologias construtivas" 

e atender às normas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), que não especifica. Bom apetite!

Mercado aumenta para 6,59% 
projeção da inflação para o ano
Divulgado semanalmente, o Boletim Focus reúne a projeção de cerca de 100 
instituições do mercado para os principais indicadores econômicos do país

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria de Agricultura Familiar e De-
senvolvimento Rural, Raimundo Ribeiro Damasceno, Secretário, torna público o extrato do contrato 
resultante da Adesão nº 09.002/2022-ARP: nº 09.002/2022-01SAFDR - Valor global: R$ 38.922,00 
- Contratada: Adamo Vasconcelos de Oliveira EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. 
Adamo Vasconcelos de Oliveira. Objeto: Aquisição de pneus e câmaras de ar e afins para os veí-
culos pertencentes a frota da Secretaria. Prazo de vigência: até 31/12/2022. Raimundo Ribeiro 
Damasceno. Data da assinatura do contrato: 16/03/2022.

CANCELAMENTO AGO 31/03/2022
INFORMATIVO AGO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COOTRAPS – COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE PASSAGEIROS 
DO ESTADO DO CEARÁ – CNPJ: 02.149.861/0001-61

AV. DA LIBERDADE Nº 361 – BAIRRO:  AUTRAN NUNES – FORTALEZA - CE
A Presidente da COOTRAPS – Cooperativa dos Transportadores Autônomo de Passageiros 
do Estado do Ceará, no uso das atribuições que confere o artigo 22 do estatuto 
social, INFORMA aos 319 (trezentos e dezenove) senhores(as) cooperados(as), que a 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) que se realizaria no dia 31 de Março de 2022 (quinta-
feira), com Edital de Convocação, publicado no Jornal “O ESTADO”, edição do dia 11 
de Março de 2022 no caderno “ÚLTIMAS” à página 08, e Errata publicada no Jornal “O 
ESTADO”, edição do dia 17 de Março de 2022 no caderno “INTERNACIONALO” à página 
07, bem como ainda afixado na sede da Cootraps, suas Garagens e comunicação aos 
associados por intermédio de circulares está CANCELADA e, em caráter EXCEPCIONAL E 
JUSTIFICÁVEL, se realizará no mês de ABRIL, cuja data ainda não foi definida.
A providência se faz necessária em razão da pendência de conclusão da revisão das 
demonstrações contábeis de 2019, conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE) de nº 67, ocorrida em 23/03/2021, que deliberou pela suspensão da Prestação 
de Contas para ulterior revisão, refletindo na Prestação de Contas do ano de 2020, que 
também restou suspensa, e, consequentemente, impedirá a avaliação do Balanço de 2021.
Desse modo, visando maior transparência e organização na apresentação dos resultados 
dos anos de 2019, 2020 e 2021, a Cooperativa realizará SEPARADAMENTE e em ORDEM 
as Assembléias Gerais Extraordinárias referentes ao balanço de 2019 e 2020 para, em 
seguida, realizar a Assembléia Geral Ordinária competente à Prestação de Contas do 
ano de 2021 e demais itens divulgados no Edital de Convocação, conforme orientação 
da Contabilidade Especializada responsável pelo reajuste deliberado em AGE.
Certos da garantia de maior segurança aos trabalhos a serem realizados, nos colocamos 
à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como, o 
Cooperado interessado poderá acessar e retirar cópia do Parecer que fundamenta os 
fatos aludidos na Sede da Cooperativa.

Fortaleza (CE), 21 de março de 2022.
VALDIRA PRACIANO DE CARVALHO

DIRETORA PRESIDENTE 
COOTRAPS

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - AVISO DE CONVOCAÇÃO 
PARA ABERTURA DE PROPOSTAS - O Município de Uruoca-CE, torna público para ciência 
dos interessados, que tendo em vista o término do prazo de interposição de recursos quanto aos 
documentos de habilitação e que não foi apresentado recurso, o Município dará prosseguimento 
a CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 0041211.2021, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO 
E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA/CE, realizando sessão pública de 
abertura dos envelopes de propostas das empresas habilitadas no referido Processo, no dia 
23/03/2022 às 08:00hs, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Uruoca, situada no 
edifício José Alexandro Silva dos Santos, Anexo I, localizada na Rua Pessoa Anta, 410, Centro, 
Uruoca-CE. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. Uruoca-CE, 21 de março de 2022. SONIA 
REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - PRESIDENTE DA CPL

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Educação, Verú-
zia Jardim de Queiroz, torna público o extrato do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 2019.04.17.03SME, 
resultante da Tomada de Preços nº TP2019/001-DUG. Contratada: J.P. de Souza Bezerra Consul-
toria - ME, através de seu representante legal, o Sr. Jason Pereira de Souza Bezerra. Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria na 
área de licitações e contratos administrativos para atuar junto às comissões de licitação e a diversas 
unidades gestoras do município. O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de 
vigência do contrato original por mais 01 mês a partir de 21/02/2022, ou em período anterior a este, 
em caso de superveniência de novo procedimento mais vantajoso. Signatária: Verúzia Jardim de 
Queiroz. Data da assinatura: 17/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixada - Contratante e signatário: Secretaria de Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico e Turismo, Raimundo Fabiano de Oliveira, Secretário, torna público o extrato do 1º Termo 
Aditivo ao contrato Nº 16.001/2021-SEDET, resultante da Tomada de Preços nº 12.001/2021-TP - Con-
tratado: João Evangelista de Sousa Arcturo, através de seu representante legal, o Sr. José Venâncio 
Pimentel Almeida. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de 
projeto de urbanização e ampliação da rampa de decolagem para voo livre do Município, de acordo com 
projeto básico de responsabilidade da Secretaria. O presente Termo Aditivo tem por objetivo consignar 
um acréscimo no quantitativo no objeto contratual correspondente a 44,97% do valor inicialmente pac-
tuado, onde o valor global do contrato passará de R$ 95.447,73, para R$ 138.366,29. Ou seja, houve 
um acréscimo de R$ 42.918,55. Signatário: Data da assinatura: 16/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro da torna público, a republicação do edital, 
para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 05/04/2022, às 09:30h, horário de Brasília/
DF, estará realizando licitação, de Pregão Eletrônico nº 06.23.02.01.22-PE, cujo objeto: Aquisição de 
combustível para atender ao objeto do Convênio firmado com a SDA Secretaria do Desenvolvimento 
Agrário Nº. 002/2022 junto a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente da prefeitura, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante 
nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br 
–“Acesso Identificado no link – acesso público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  
Maiores Informações, no endereço citado, no horário de 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

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

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

Confira o calendário 
de pagamentos para 

o mês de abril, de 
acordo com o número 

final do NIS:
 

1: 14 de abril 
2: 18 de abril 
3: 19 de abril 
4: 20 de abril 
5: 22 de abril 
6: 25 de abril 
7: 26 de abril 
8: 27 de abril 
9: 28 de abril 
0: 29 de abril



11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 22 de março de 2022

Goleada. O Barcelona teve uma noite de sonhos neste domingo (20), pois goleou o seu arquirrival Real 
Madrid por 4 a 0 em pleno Santiago Bernabéu pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Com este triun-
fo, a equipe comandada pelo ex-jogador Xavi chegou ao 12º jogo de invencibilidade na atual temporada.ESPORTES

FOTO   GILVAN DE SOUZA/ FLAMENGO 

Wanderlei Cardoso              
Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal.

Quem são?
Eles recentemente fizeram as pases e agora brigaram 

novamente.

O papa
Dentro de sua santidade na terra o papa pediu em 

nome de Deus que esta guerra na Ucrânia tenha fim.

Sérgio Redes
Ele continua brilhando nos seus artigos. Na sexta-fei-

ra que passou ele citou o saudoso Pacoti, que nos deixou 
recentemente.

Uma foto histórica

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Nos meus arquivos encontrei uma foto que me emo-
cionou e deixou saudade. Uma pena que ela não tenha 
a qualidade necessária para ser publicada. Entre outros 
está nela Beto Santana, Gêra, César Vieira, José Maria 
Couto, Branquinho, Mauro Belfort, Gláucio e Sousinha, 
para citar só os que aqui atuaram. foi no Ginásio Paulo 
Sarasate campeã da América do Sul.

ESTRELAS Neste foto estão vários nomes que fazem sucesso 
em diferentes setores de nossa sociedade.

ROBERTO DO VALE Ninguém melhor do que ele para 
me substituir no comando do nosso futsal. Ele conhece tudo deste 
esporte e tem diálogo constante com os clubes e ligas filiadas.

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

O Flamengo voltou a ven-
cer o Vasco, neste domingo 
(20), por 1 a 0, no Maracanã, 
e avançou à final do Cam-
peonato Carioca. O único gol 
do clássico foi anotado pelo 
volante Willian Arão. Com o 
resultado, o clube rubro-negro 
manteve o sonho pela busca do 
inédito tetracampeonato con-
secutivo do Estadual. Na deci-
são, o Flamengo vai enfrentar 
o ganhador do confronto entre 
Fluminense e Botafogo, que 
iniciam nesta segunda-feira 
(21), no Nilton Santos, o duelo 
da outra semifinal.

O jogo deste domingo foi 
equilibrado e, diferente da 
primeira partida, o Vasco 
não se omitiu da partida. A 
equipe cruz-maltina criou 
chances, mas esbarrou em 
boas defesas de Hugo Sou-
za. O Flamengo equilibrou 
o jogo e conseguiu abrir o 
placar no início do segundo 
tempo, com Willian Arão.

Apesar de nova vitória e 
a vaga na final, o Flamengo 
voltou a dever no Maracanã, 
especialmente na etapa ini-
cial. Disperso e sem apro-
ximação, o time concedeu 
espaços ao Vasco, que se em-
polgou e teve chances claras 
de arremate contra Hugo. 
Com a linha defensiva “torta”, 
a equipe correu riscos desne-
cessários. O Flamengo se or-
ganizou um pouquinho mais 
na etapa final, embora os 
vascaínos tenham rondado a 
área. O time precisa evoluir 
para a decisão que pode valer 
o inédito tetracampeonato.

A equipe do Vasco entrou 
para disputar a segunda par-
tida com uma postura dife-
rente do que aconteceu na 

última quarta. O elenco foi 
aguerrido e disciplinado, mas 
não conseguiu superar a dife-
rença de nível técnico diante 
do seu adversário. Após so-
frer o gol, já sem muito físico, 
o time sentiu o ânimo e man-
teve uma postura segura, sem 
tentar correr tantos riscos. As 
atuações na semifinal mos-
traram que Zé Ricardo vai 
ter que aproveitar muito bem 
os próximos dias de trabalho 
para que o time seja um can-
didato ao acesso na Série B.

O Vasco, que precisava 
de uma vitória por dois gols 
para se classificar, buscou ter 
a iniciativa da partida -dife-
rente da última partida entre 
as equipes. O Flamengo ten-
tava ter a bola, mas também 
saía bem em contra-ataques.

O jogo seguiu equilibrado, 
sem que os ataques conse-
guissem criar boas chances. 
O camisa 10 vascaíno teve a 

primeira boa chance da par-
tida, aos 23 minutos de parti-
da. Lançado por Figueiredo, 
Nenê dominou e chutou cru-
zado. Hugo Souza precisou 
fazer boa defesa para evitar 
o primeiro da partida. Na 
sequência, em boa jogada do 
Flamengo, Pedro finalizou de 
dentro da área e Thiago Ro-
drigues salvou. No rebote, 
Gabigol finalizou, mas a bola 
explodiu em Edimar.

A pressão vascaína foi di-
minuindo com o passar dos 
minutos na etapa inicial. Sen-
tindo o físico, após marcação 
alta, o Vasco diminuiu o ritmo. 
Flamengo melhorou e passou 
a ter mais posse de bola. Gabi 
perdeu outra chance, tentando 
um voleio na área. Nenê, em 
outro chute de fora da área, 
também assustou.

Precisando de dois gols e 
com menos tempo na par-
tida, o Vasco buscou pres-

sionar no reinício do jogo. 
Nenê e Edimar tiveram boas 
oportunidades, mas falharam 
na finalização. Com mais es-
paços em campo, o Flamengo 
também incomodou: Filipe 
Luís e Pedro pararam no go-
leiro Thiago Rodrigues.

O jogo seguia equilibra-
do, mas o clube rubro-negro 
conseguiu sair em vantagem. 
Arrascaeta levantou na área 
e, após bate rebate, a bola so-
brou para Willian Arão e, de 
dentro da pequena área, fina-
lizou para abrir o placar.

Bem tranquilo na elimina-
tória e sem ser incomodado 
pelo Vasco, coube ao Flamen-
go controlar o resultado até 
o fim da partida. Com mais 
posse de bola, o time rubro-
-negro criou chances, mas não 
conseguiu aumentar o placar. 
Marinho, que entrou na se-
gunda etapa, perdeu chances 
em duas oportunidades.

Na decisão, Flamengo que vai em busca do tetracampeonato irá enfrentar o ganhador da partida entre Fluminense e Botafogo

A frase do ano
"Todos unidos contra um ditador assassino, simples-

mente um bandido liderando uma guerra imoral contra 
o povo ucraniano". Esta frase é do presidente americano 
Joe Biden.

Torcedor impiedoso
O Fluminense perde fora de casa e assim mesmo nos 

pênaltis e o torcedor xinga e insulta os jogadores na 
chegada do time ao Brasil.

Loteria dos Sonhos
Sua presença no esporte lhe deu mais popularidade o 

que é muito bom.

A Brahma no esporte
Nos tempos do Jorge Parente e César Freire a mar-

ca Brahma estava em quase todos os esportes que se 
praticava no Ceará. São tempos que não voltam mais, e 
gostaria que voltasse.

César Freire
O livro que o César Freire está finalizando vai levar 

muita gente para o lançamento desta obra.

Flamengo derrota Vasco e se 
classifica para final do Carioca
Rubro-negro carioca dirigido pelo tecnico português Paulo Sousa, venceu 
a semifinal do campeonato estadual com gol solitário de Willian Arão

MAGIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 35.615.767/0001-00

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortim - SEMMAM, a 
Autorização Ambiental Nº 007/2022, com validade até 11/03/2023, referente à construção de 
um Muro, localizado na Rua C, do loteamento Planalto do Maceió, constituído pelos lotes 01, 02 
e 03, da quadra 18, no município de Fortim - CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMAM.

CONSTRUTORA VIEIRA CUSTÓDIO LTDA.
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos – SEMAD a 
Licença Prévia para residências nos terrenos: LOTES 09A, 09B: constituídos por parte do Lote 09; LOTE 10A: constituído por parte 
dos Lotes 09 e 10; Lote 10B: constituído por parte do Lote 10; LOTE 11A: constituído por parte dos Lotes 10 e 11; LOTES 11B, 
11C, 11D, 11E e 11F: constituído por parte do Lote 11; da quadra I, no lado par da Rua 10, lugar Cutreco, distrito sede desta 
comarca, denominado Planalto do Sol, em Aquiraz/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias 
para o licenciamento ambiental da SEMAD.

M M C A GOMES INDÚSTRIA - CNPJ 45.485.329/0001-28 
Torna público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO  MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC 
a REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DE  OPERAÇÃO para fabricação de artefatos de tanoaria e de emba-
lagens de  madeira, localizado na Rodovia BR 222, KM 30, S/N, Nº 07, Bairro Primavera no  município 
de Caucaia – CE. Foi determinado o cumprimento das exigências  contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento do IMAC.

M.A. COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Licença 
de Instalação e Ampliação para Readequação, localizado no município de Fortaleza - Ceará, na 
Avenida dos Expedicionários, N° 240, Fátima. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da Semace.

M.A. COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Regu-
larização da Licença de Operação, localizado no município de Fortaleza - Ceará, na Avenida dos 
Expedicionários, N° 240, Fátima. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de licenciamento da Semace.

MARIA DARCY GOMES DE FIGUEIREDO
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Re-
cursos Hídricos – SEMAD a Regularização de Licença de Instalação para uma residência unifamiliar, 
localizada nos lotes 08 e 22, da quadra 42, do Loteamento do Loteamento Porto das Dunas - I Etapa, 
no município de Aquiraz, Estado do Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas 
necessárias para o licenciamento ambiental da SEMAD.

FLÁVIO CARNEIRO FILHO
Torna público que requereu à Superintendência de Meio Ambiente de Quixeramobim - SUMAQ a Licença 
Ambiental pod Adesão e Compromisso- LAC para o empreendimento de Bovinocultura (engorda) na 
propriedade denominada Fazenda Guarani, localizado na CE 166 Km 52, Zona Rural do município de 
Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SUMAQ.

BETA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA 
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR 
a Licença Ambiental de Instalação de um Loteamento denominado Park Frechei-
ras em Tianguá, na Avenida Vereador Régis Diniz, S/n, bairro Cândido Xavier 
de Sá. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMATUR.

A RECOVERY TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA, torna público que requereu 
ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC,  LO 
para 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 
no Município de Caucaia no endereço  RUA LEOCADIO MACIEL, 0 - CATUANA - 
CAUCAIA/CE - CEP: 61.680-974. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC. 

CENTRAL EÓLICA VOLTA DO RIO S. A.
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 
SEMACE a renovação da Licença de Operação n.º 361/2018, para a Linha de 
Transmissão 69 kV da Central Eólica Volta do Rio S. A., localizada no município 
de Acaraú / CE, na rua Volta do Rio s/nº. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

RCB INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Am-
biente - Seuma a Licença Ambiental Simplificada para Construção Civil – LAS, 
para CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, localizada 
na CARLOS VASCONCELOS, 1600, BAIRRO ALDEOTA, Município de Fortaleza, 
Estado do Ceará.

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° 75687 - FRANCISCO KENNEDY LEITE FELIX e NAIARA FERNANDES 
PINHEIRO; Edital n° 75688 - RAFAEL DE SOUZA FROTA e MARIA REGIANE 
AMARO LOPES; Edital n° 75689 - RODRIGO COSTA FREITAS e VICTORIA KEZIA 
DUARTE RICARDO; Edital n° 75690 - LUCIVALDO BERNARDO DA SILVA e 
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER DE SOUSA; Edital n° 75691 - ANTONIO KLEBER 
DA SILVA e JUSSARA MERCIDIA CURSINO DE SENA; Edital n° 75692 - VICTOR 
GABRIEL OLIVEIRA DE CASTRO e ELEN TELES DE SOUZA; Edital n° 75693 - 
BRÊNO ALYSSON PINHEIRO DE OLIVEIRA e ANTONIA JUCIVÂNIA TEIXEIRA 
DE SOUSA; Edital n° 75694 - FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA e 
FRANCISCA ERIVÂNIA PEREIRA DA SILVA; Edital n° 75695 - ORLEANDRO DE 
MORAIS NASCIMENTO e TAYNÁ MAYARA MENDES DE SOUSA; Edital n° 75696 
- DANIEL PAULO BRAGA e PRISCILA DAIANE PEREIRA LOPES; Edital n° 75697 
- FÁBIO PATRÍCIO DE ARAUJO e MARIA LETÍCIA DIOGO SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 21 de Março de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

Publicado no Jornal O Estado em 22.03.2022
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° 30682 - JOÃO SOUZA FERREIRA E MARINETE GADELHA DA CUNHA 
N° 30683 - FRANCISCO ERIVALDO DOS SANTOS MATOS E LÍDIA GABRIELLY 
COSTA DO NASCIMENTO.

Fortaleza, 21 de março de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339200 - José Nilson Sousa Braga e Solange Raulino da Silva;
339201 - Marcos Neves dos Santos e Maria de Fatima Martins Gomes;
339202 - Stefano Sanaldi e Samara Marliani de Almeida Freitas;
339203 - Guilherme Amaral de Sousa e Carine da Silva Diniz;
339204 - Leandro Vagner de Castro Silva e Amanda Albuquerque Guedes;                      
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavra-
do para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 21 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° 30655 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DELIO PANTALEÃO e BRUNA LIGIA DA SILVA GONDIM;
Edital n° 30656 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO HENRIQUE FEIJÓ DE SOUSA e MARIANA DO VALE NOGUEIRA;
Edital n° 30657 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GILBERTO PEREIRA MAIA e VITÓRIA RÉGIA FEITOSA GONÇALVES COSTA;
Edital n° 30664 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO VIEIRA CHOI e ANNE KALINE RODRIGUES LOPES;
Edital n° 30658 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO CÉSAR DA SILVA ROCHA e HELLEN PINHO DE OLIVEIRA PRADO;
Edital n° 30659 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO LUAN SARAIVA FORMIGA e BEATRYZ DE SOUSA ALEXANDRE DA SILVA;
Edital n° 30660 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO WANDEMBERG LIMA BATISTA e ANA STELLA BATISTA LIMA;
Edital n° 30661 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO GLEVERSON RODRIGUES DE SOUZA e LUSIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA;
Edital n° 30662 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEAN NEVES DE MELO e ROBERTA THAIS LINHARES PONTE SOUSA;
Edital n° 30663 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HEDERSON CARIOCA DOS SANTOS e EMANNA ODILIA DE CASTRO 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,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      



Consolidando seu suces-
so na música brasileira, 
Duda Beat, se prepara 

para nova turnê internacional. 
A cantora pernambucana con-
cedeu entrevista exclusiva para 
o Jornal O ESTADO falando 
sobre o início da carreira, for-
mação acadêmica, política, as 
referências musicais e outros 
assuntos. Confiram.

O ESTADO | Você lançou 
este mês o clipe oficial de “Dar 
Uma Deitchada”, música que 
veio para representar o seu mo-
mento e de muitas outras pes-
soas que se sentem animadas 
e ao mesmo tempo cansadas. 
O que mais te anima, te deixa 
motivada, e o que mais “cansa 
a sua beleza” atualmente?

DUDA BEAT | O que mais 
me anima é fazer shows, fazer 
música, respirar arte, escrever 
canções e ver elas acontecendo. 
Isso me anima e me inspira mui-
to. O que mais cansa a minha 
beleza é tanta coisa! Injustiça 
social, o atual governo, todas as 
notícias ruins que tivemos du-
rante a pandemia, a desigualda-
de... Tanta coisa cansa a minha 
beleza, que me deixa triste.

O E. | Você é de Recife, mas 
aos 18 anos, mudou-se para 
a capital fluminense, onde se 
graduou em Ciência Políti-
ca pela Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro. 
Como foi essa adaptação no 
Rio? Quando a música entrou 
em sua vida e você decidiu se-
guir a carreira artística?

D. B. | Como parte da família 
da minha mãe já morava aqui, 
em alguns momentos em vim 
para cá quando eu era adoles-
cente, visitar minhas tias, já era 

muito apaixonada pelo Rio de 
Janeiro. Sinto que essa adapta-
ção começou ainda na adoles-
cência, foi quando comecei a ter 
amizade com o meu atual mari-
do. Tudo isso fez essa adaptação, 
quando me mudei para o Rio 
aos 18 anos ser tranquila, por-
que eu já amava a cidade. Acho 
que a música sempre esteve na 
minha vida. Sou uma pessoa 
que amo música desde pequena. 
Era aquela criança que colocava 
“play-rec” para gravar as músi-
cas que tocam na rádio. Sempre 
amei Spice Girls, Thalia Rita 
Lee, cresci ouvindo as músicas 
do Nordeste. O meu pai era um 
cara muito musical. Acho que a 
música sempre esteve presente 
em minha vida, desde crian-
ça. Muitos encontros na casa 
do meu avô, a gente cantando 
e tocando violão. Decidi seguir 
carreira aos 27, 28 anos, quando 
decidivser musicista, cantora e 
compositora. Foi quando come-
cei a escrever.

O E. | O que levou de expe-
riência da sua formação aca-
dêmica e como você vê a polí-
tica atualmente? O Brasil tem 
salvação? Já escolheu algum 
candidato a presidente para as 
eleições deste ano?

D. B. | Com certeza o Brasil 
tem salvação. Eu acredito muito 
no brasileiro, um povo muito 
guerreiro, muito inspirador. Não 
votei nesse presidente, esse pre-
sidente não me representa em 
nenhuma esfera. Não concordo 
com a forma que ele conduz o 
país. Não gosto dele, mas tenho 
muita esperança no futuro, que 
um novo governo irá vir, que 
tudo irá começar a melhorar, 
que vamos ter igualdade social, 
vamos tirar o país novamente 

do mapa da fome, que entrou 
no Governo Bolsonaro, e tantas 
outras coisas que eu desejo para 
esse país que é tão maravilhoso, 
rico culturalmente, que tem um 
povo tão legal. O povo brasileiro 
merece ser feliz. Eu levo tudovda 
minha formação acadêmica. So-
mos todos seres políticos, faze-
mos política. A minha formação 
me deu uma base de comonser 
cidadã, como fazer nossa parte, 
como entender nossos direi-
tos e tantas outras coisas que 
aprendi na minha formação 
musical, que eu vou levar para 
o resto da minha vida.

O E. | Você ganhou o Tro-
féu APCA de revelação de 
2018 e teve o seu álbum de es-
treia incluído na lista dos dez 
melhores discos nacionais do 
ano da revista Rolling Stone. 
Como você analisa sua pró-
pria música? Esperava essa 
carreira meteórica de sucesso? 
Quais as suas influências mu-
sicais, quais artistas a Duda 
Beat mais ouve e admira?

D. B. | Eu amo minha mú-
sica. Não faria nada diferente. 
A minha música é muito eu, 
reflexo da minha personalida-
de, é um diário, né? Eu sou essa 
pessoa, esse personagem, que 
existe dentro dela. Então a mi-
nha música me representa com-
pletamente. Tudo sonoramente 
que está na minha música. E eu 
acho que tem que ser assim. O 
artista quando ele escreve uma 
canção, ele tem que se agradar. 
Ele tem que querer cantar essa 
música para o resto da vida. Eu 
também tem uma coisa muito 
forte quando escrevo minhas 
músicas, que é olhar para elas 
e ver que as músicas irão enve-
lhecer bem. Eu quero estar ve-

lhinha cantando essas músicas. 
Tudo é feito com muito amor, e 
de uma forma muito especial, e 
isso é maravilhoso. Eu esperava 
essa “carreira meteórica”, porque 
acreditei muito no meu proces-
so, confiei muito, eu tinha uma 
certeza dentro de mim, e tenho 
até hoje. Mas no início da car-
reira, tem uma coisa que eu fa-
lava muito nas entrevistas que 
eu sabia que seria uma carreira 
de sucesso. Eu tinha uma certe-
za muito forte no meu coração. 
Iria ser uma coisa nova, uma 
música a frente do tempo, por-
que eu sou essa pessoa. A minha 
música é um reflexo muito forte 
e verdadeiro de mim e também 

tem muita verdade. E quando 
fazemos as coisas com verdade, 
se tornam um sucesso. E acho 
importante a gente acreditar na 
gente, isso não é ser metido, é 
acreditar no nosso processo e 
ver que isso vai reverberar, e 
tudo isso é muito bonito. Escu-
to muita coisa! Ritmos do nor-
deste, ritmos pernambucanos, 
maracatu, frevo, baião, forró, 
pagodão. Artistas também são 
muitos, é Caetano, Gil, Djavan, 
Ivete Sangalo. É o que aconte-
ce agora, a Anitta, Pablo Vittar 
que é uma grande referência 
para mim. Eu acho ela um acon-
tecimento! Tem tantas coisas 
maravilhosas que tem no país, 

Lenine por exemplo. E de fora, 
Lady Gaga, Rosali, acho artistas 
exemplares, acho elas maravi-
lhosas e admiro muito.

O E. | Você está com uma tur-
nê internacional cada vez mais 
próxima. Quais países você irá 
passar? Quais as expectativas? 
Algum outro projeto para esse 
ano que queira divulgar?

D. B. | Vou para Londres, Pa-
ris, Espanha, em Madri e Barce-
lona, Berlim, vou para Portugal. 
Fui em 2019 para alguns destes 
lugares e volto agora com meu 
técnico de som, mais banda, e 
para um artista independe isso 
é uma conquista maravilhosa. 
A gente está sempre construin-
do, tijolo por tijolo, e ver que vai 
acontecer é muito bonito. Eu tô 
muito animada, a expectativa 
está lá no alto, muito empolgada 
de ver meus fãs brasileiros que 
moram fora. É muito legal os 
shows lá fora, porque os brasi-
leiros sempre levam os amigos 
daqueles países, e essas pessoas 
te olham com tanta atenção, 
sabe? É um reencontro deles 
com a nossa língua. Estou mui-
to feliz. Tem muita coisa para 
divulgar. Lancei um disco “Te 
amo lá fora” que estou come-
çando a fazer shows da turnê 
agora. Tem feat chegando, cli-
pes, Rock In Rio no final do 
ano, e tantas celebrações, estou 
muito feliz de ir para lugares 
que nunca fui, tanto dentro do 
Brasil quanto fora. Acho que os 
projetos são esses, vou colocar 
meu bloco na rua e celebrar o 
reencontro com meus fãs.

Por Felipe Palhano
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O show “Violivoz”, com Geraldo Azevedo e Chico César, retoma a venda de ingressos para a apresentação na cidade de Fortaleza. A turnê reúne 
dois dos maiores artistas do Brasil em show inédito no dia 21 de abril, no Boulevard do Salinas Shopping. Os público pode adquirir as entradas no 
Bloco K do próprio shopping, além do site Bilheteria Virtual, através do link: https://bilheteriavirtual.com.br/evento/2787/VIOLIVOZ_SALINAS

Duda Beat investe em carreira internacional
Cantora pernambucana se prepara para sua nova turnê pela Europa

FOTO DIVULGAÇÃO

Rapidíssimas
Há mais de 30 anos, o lixão de Pacajus, o segundo maior 

do Brasil, faz parte do cenário da cidade e é de lá que fa-
mílias inteiras, inclusive crianças, tiram seu sustento. Nesse 
sentido, projetos sociais apoiados por instituições privadas 
e sem fins lucrativos ajudam no empoderamento econômico 
dessas pessoas e na mudança desse cenário. Em março e abril, 
terão início dois projetos que buscam capacitar e qualificar 
mulheres que vivem em comunidades vulneráveis da periferia 
em Fortaleza (CE).gias, além de desenvolver consciência am-
biental e crítica social, já que parte dos materiais utilizados 
no curso são recicláveis vindos do lixão de Pacajus.

Sara Lima, Fátima 
Albuquerque, Neila Tim-
bó, Ana d’Aurea Chaves, 
Vera Albuquerque, Berna 
Gurgel, Maria Inês Cha-
ves, Ana Pinto e Claudia 
Campos na turma de 
nove casais que fez  pas-
seio de cinco dias pelas 
praias do leste, incluindo 
Canoa, Majorlândia, Qui-
xaba, Redonda, Peroba 
e Icapuí. O roteiro se 
iniciou em Aracati, onde 
foram recepcionados 
pelo prefeito Bismarck 
Maia e Gláucia.

Na Anjo Colours, 
ainda pela coleção 
cápsula Mulher, Saile 
Simões está apresen-
tando, nesta semana, 
vários modelos em 
laise com detalhes.

Na quarta-feira, 
dia 23, a tarde, Salete 
Araújo estará por lá 
participando e registran-
do mais um momento 
mulher para seu portal.

O Governo do Ceará, 
por meio da Sema, 
realizou no domingo, 
dia 20, a abertura da 
Festa Anual das Árvo-
res 2022. O lançamen-
to ocorreu no Polo de 
Lazer da Aerolândia.

Em celebração ao 
Dia Mundial da Água, 
será realizado no salão 
aberto da Fiec (cober-
tura), às 9h, evento de 
lançamento do Projeto 
Recuperação Ambiental 
da Fazenda Raposa 
e para o plantio de 
mudas nativas.

E mais...Um pouco de muita gente

A 22ª edição do Concurso Comida di Buteco chega à Fortaleza no dia 8 de abril e os 23 estabelecimentos participantes 
deste ano já estão se preparando para disputar o título de melhor buteco da capital. O vencedor de Fortaleza ainda pode 
concorrer ao prêmio nacional. Com o tema “Buteco Vive”, a missão do evento é continuar celebrando a cozinha de raiz e 
transformando vidas por meio dela, valorizando os pequenos negócios e empreendedores da área da gastronomia, que vão 
mostrar criatividade, talento e diferentes sabores. Seguindo a tradição de oferecer petiscos a um preço justo e que permita ao 
público experimentar as criações dos botecos, a novidade de 2022 é que todos os petiscos participantes custarão um valor 
fixo de R$ 27,00. Em todo o Brasil, serão quase 800 butecos participando do concurso. Site: www.comidadibuteco.com.br

A Cardioritmo inaugura dentro do Instituto de Saúde 
Vascular, localizado no Hospital São Mateus, a unidade de 
síncope e fibrilação atrial. 

Na unidade - segunda a existir no Ceará - serão realizados 
avançados exames que darão suporte no diagnóstico e trata-
mento da síncope, que é, um desmaio, ou quando se perde de 
forma súbita e temporária a consciência.

É de extrema importância que quem teve uma síncope, 
a investigue melhor, ela pode ser mais que apenas um des-
maio e estar indicando várias espécies de danos, entre eles 
neurológicas e cardíacas.

Por isso é tão importante a unidade de síncope e fibrila-
ção atrial, que começa a funcionar a partir de amanhã, 23 de 
março, no primeiro andar do Hospital São Mateus, dentro do 
Instituto de Saúde Vascular.

Mais1 Café foi inaugurado com muito sucesso na sexta 
feira dia 18, quando os clientes puderam degustar de for-
ma gratuita os vários café do cardápio ofertados pela casa, 
que fica localizada na Vicente Leite, 876, no shopping na 
esquina com Dom Luiz, ao lado do Etevaldo Nogueira. 

A celebração do aniversário da querida estilista Karina 
Sampaio foi super animado e bastante prestigiado, tendo 
como palco o Piano Bar do Ideal Clube.

Fátima Duarte foi a responsável pela organização do even-
to que contou com a apresentação musical do super artista 
Islard Albuquerque, em seu melhor estilo internacional.

1Usando a prerrogativa 
da multi funcionalidade 

e planejamento tático  
Maria Lima sempre atende 
nas dúvidas em aparelhos 
celulares.

2Como quê por encanto 
não se tem mais 

notícias do eclético padre 
Maurício Carlos.

3Falando em padre, o 
vigário Raimundo Neto 

da igreja de São Vicente 
de Paulo foi alvo de 
elogios quando no sermão 
de domingo pediu minutos 
de silencio pela guerra 
da Rússia e Ucrânia. Paz, 
seguindo a orientação do 
Papa Francisco.

4Querido pelo esteti-
cismo com vitoriosa 

passagem pelos mais refi-
nados salões de beleza de 
São Paulo Rayner ganhará 
muitas homenagens ama-
nhã pelo seu aniversário.

5Sábado dia 26/03 en-
cerramento da exposi-

ção ELAS POR ELAS com 
um pouquinho de todas 
as artistas maravilhosas 
que se fizeram presentes 
nesse mês na charmosa 
galeria Baobartes.

6Marilza Pessoa do Bom 
Bocado foi a respon-

sável pelo delicioso bolo, 
que estava decorado com 
flores tropicais, bem no 
tema da festa.

7Por lá abraçando a 
aniversariante o filho 

João Henrique Sampaio 
com a amada Rachel,  sua 
irmã Ana e a sobrinha.

NUMERADAS

Regina Caminha organizou mais uma comemoração e dessa 
vez dividiu o parabéns com as amigas Cristiane Levy e Jaque-
line Maranhão, por mais um ano de vida. Por lá: Paula Queiroz, 
Cristiana Lôbo, Iane Lima, Inês Aguiar, Rosângela D’ Francesco, 
Cris Marinho, Katia Holanda, Inês Porto, Excelsa Costa Lima, 
Márcia Cysne, Sarah Philomeno e Laís Targino

Na inauguração da Mais1 Café, primeira da cidade, localizada 
no Meireles, Isabela Lavor aparece entre Socorro Arruda e 
sua mãe a desembargadora Sirene Sobreira

No Piano Bar do Ideal Clube abraçando a querida Karina Sam-
paio, Mirian Almada, Vera Tigre, Lenni Saboia, Selma Cabral, a 
aniversariante e Fatima Duarte que articulou o evento


