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“Quando o PIB cresce significa mais empregos para as pessoas”, disse o governador cearense sobre os números da economia no estado
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Economia cearense registra 
alta de 6,63% em 2021

A soma de todas as riquezas geradas no Ceará em 2021 cresceu 6,63% se comparada ao ano
anterior, registrando um aumento de dois pontos percentuais a mais que a do Brasil

ACIMA DA MÉDIA DO BRASIL

No último trimestre (outubro, novembro e dezembro) do ano passado, o estado também obteve avanço de 3,44% – quase 
três pontos percentuais a mais que a média brasileira (0,5%). “O crescimento acima da média do país mostra que o Ceará 

está no caminho certo”, disse o governador Camilo Santana (PT), ao anunciar os números ontem. ECONOMIA9
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POLÍTICA

CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. - NIRE 23300031555 - CNPJ/ME nº 
10.772.867/0001-19. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE 
MARÇO DE 2022. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 18 do mês de março de 2022, às 10:00 
horas, na sede social da Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), com endereço 
na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 10.800, sala 237, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará, CEP 
61939-906. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, 
face ao comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 124, 
§4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. MESA: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela Sra. 
Almerinda Benevides Leite Barbosa. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) A interveniência e 
anuência, bem como a outorga de garantia fidejussória, na forma de fiança, pela Companhia, no 
âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, 
da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com 
esforços restritos, no valor total de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) da VENTOS 
DE SÃO JOAQUIM ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 35.874.355/0001-94 com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 
10.800, sala 281, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará, CEP 61939-906 (“São Joaquim”), conforme 
termos e condições a serem descritos no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia 
Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos 
de São Joaquim Energia Renováveis S.A.” (“Escritura de Emissão São Joaquim”), a ser celebrado 
entre a São Joaquim, na qualidade de emissora das debêntures, a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos titulares das 
debêntures (“Agente Fiduciário” ou “Vórtx”), a Companhia e o FUNDO DE INVESTIMENTO SALUS 
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, fundo de investimento 
multimercado inscrito no CNPJ/ME sob o nº 09.589.223/0001-00 (“FIM Salus”), na qualidade de 
fiadores (“Debêntures São Joaquim” e “Emissão São Joaquim”, respectivamente), a serem 
distribuídas mediante distribuição pública, com esforços restritos e com garantia firme de colocação, 
com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores 
mobiliários, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do 
Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, 
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis (“Oferta Restrita São Joaquim”), por meio da qual a Companhia se 
obrigará como garantidora e principal pagadora, de forma solidária, das Obrigações Garantidas 
(conforme definido na Escritura de Emissão de São Joaquim), renunciando expressamente aos 
benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 
333, parágrafo único, 364, 366, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 todos do Código Civil, e artigos 
130, inciso II, e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme em vigor (“Código de 
Processo Civil” e “Fiança São Joaquim”, respectivamente); (ii) A interveniência e anuência, bem 
como a outorga de garantia fidejussória, na forma de fiança, pela Companhia, no âmbito da 1ª 
(primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie 
com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços 
restritos, no valor total de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) da VENTOS DE 
SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 35.865.623/0001-01,com sede na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na 
Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, sala 283, Distrito Industrial, CEP 61939-906 (“Santa 
Justina”) conforme termos e condições a serem descritos no “Instrumento Particular de Escritura da 
1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos, da Ventos de Santa Justina Energias Renováveis S.A.” (“Escritura de Emissão Santa 

Justina”, sendo a Escritura de Emissão Santa Justina e a Escritura de Emissão São Joaquim, quando 
em conjunto, as “Escrituras de Emissão”), a ser celebrado entre a Santa Justina, na qualidade de 
emissora das debêntures, a Vórtx, na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos 
titulares das debêntures, e a Companhia e o FIM Salus, na qualidade de fiadores (“Debêntures Santa 
Justina” e “Emissão Santa Justina”, respectivamente, sendo as Debêntures Santa Justina e as 
Debêntures São Joaquim, quando em conjunto, as “Debêntures”, e sendo a Emissão Santa Justina e 
a Emissão São Joaquim, quando em conjunto, as “Emissões”), a serem distribuídas mediante 
distribuição pública, com esforços restritos e com garantia firme de colocação, com a intermediação de 
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos da Lei do 
Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis (“Oferta Restrita Santa Justina”), por meio da qual a Companhia se obrigará como 
garantidora e principal pagadora, de forma solidária, das Obrigações Garantidas (conforme definido na 
Escritura de Emissão de Santa Justina), renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos 
e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 
366, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 todos do Código Civil, e artigos 130, inciso II, e 794 do Código 
de Processo Civil (“Fiança Santa Justina”, sendo a Fiança Santa Justina e a Fiança São Joaquim, 
quando em conjunto, as “Fianças”); (iii) A autorização expressa para os diretores e/ou representantes 
legais da Companhia, bem como seus procuradores bastante constituídos, nos termos do Estatuto 
Social da Companhia, praticarem todos os atos, tomarem todas as providências necessárias e 
adotarem todas as medidas necessárias relativas às matérias relacionadas às deliberações acima, 
incluindo a consecução e formalização da outorga das Fianças, inclusive para firmar quaisquer 
instrumentos, tais como as Escrituras de Emissão, e demais documentos relacionados às Emissões e 
às Fianças, como cartas, declarações, aditamentos ou outros que se façam necessários para as 
Emissões; e (iv) A ratificação dos atos já praticados pelos diretores, representantes legais e 
procuradores bastante constituídos da Companhia relacionados às deliberações acima. 5. 
DELIBERAÇÕES: Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia 
apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições ou ressalvas, aprovaram: (v) Aprovar a interveniência e anuência da Companhia na Emissão 
São Joaquim, bem como a outorga da Fiança São Joaquim pela Companhia no âmbito da Emissão 
São Joaquim; (vi) Aprovar a interveniência e anuência da Companhia na Emissão Santa Justina, bem 
como a outorga da Fiança Santa Justina pela Companhia no âmbito da Emissão Santa Justina; (vii) 
Autorizar expressamente os diretores e/ou representantes legais da Companhia, bem como seus 
procuradores bastante constituídos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a praticarem todos 
os atos, tomarem todas as providências necessárias e adotarem todas as medidas necessárias 
relativas às matérias relacionadas às deliberações acima, incluindo a consecução e formalização da 
outorga das Fianças, inclusive para firmar quaisquer instrumentos, tais como as Escrituras de Emissão, 
e demais documentos relacionados às Emissões e às Fianças, como cartas, declarações, aditamentos 
ou outros que se façam necessários para as Emissões; e (viii) Ratificar os atos já praticados pelos 
diretores, representantes legais e procuradores bastante constituídos da Companhia, relacionados às 
deliberações acima. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por 
encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e achada 
conforme, foi assinada de forma digital por todos os presentes. Maracanaú, 18 de março de 2022. 
Presidente da Mesa: Eugênio Pacelli Mendonça Dupin; Secretária: Almerinda Benevides Leite 
Barbosa. Acionista: Salus Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, fundo de 
investimento multimercado inscrito no CNPJ 09.910.984/0001-12, neste ato representado por sua 
gestora, a LUME INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 31.158.029/0001-20. Confere 
com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Presidente. 
Almerinda Benevides Leite Barbosa - Secretária. Acionista: SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - Rep. por sua gestora LUME INVESTIMENTOS LTDA. 
Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Administrador - CPF: 486.116.706-04. Roberto Carneiro Gurgel 
Nogueira - Administrador - CPF: 438.678.477-20. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico 
registro sob o nº 5769064 em: 21/03/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.
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Talentos. O governo federal lançou, no Tocantins, um novo programa chamado DNA do Brasil 
Talentos, que tem o objetivo de identificar crianças e adolescentes com vocação para o esporte. 
Evento foi realizado na cidade de Porto Nacional e contou com a presença do presidente Bolsonaro.NACIONAL

Parte dos recursos obtidos nessa concessão serão direcionados ao Instituto Chico Mendes

O combate a corrupção dura até ser combatido pelo 
próprio sistema

Lucas Redecker (PSDB-RS) sobre o STJ punir quem inves-
tigou esquema de corrupção

A jogada de zerar imposto de impor-
tação de etanol dos Estados Uni-
dos, adotada pelo governo federal, 
permitirá às distribuidoras pagar 

menos pelo etanol a fim de aumentar seus lu-
cros, mas não diminuirá o preço na bomba. 
A medida prejudica a indústria nacional, que 
paga impostos e emprega centenas de milha-
res de trabalhadores. Foi obtida pelo lobby 
bilionário das distribuidoras/atravessadoras 
que passaram a adquirir usinas em São Pau-
lo e agora tentam fragilizar concorrentes do 
Nordeste.

Sem escrúpulos
O jogo bruto e sujo das distribuidoras inclui a 

entrada do etanol dos EUA no Brasil pelos portos 
do Nordeste e em plena safra na região. 

Caminho das pedras
O desafio agora é identificar o “caminho” per-

corrido pelos lobistas das distribuidoras até ar-
rancar a decisão do governo Bolsonaro.

Crime de lesa-pátria
Imposto zero para etanol dos EUA chega a ser 

um crime contra o País, na medida em que fragi-
liza a indústria e cancela milhares de empregos.

Toma lá sem dar cá
Lobistas fizeram o Brasil ignorar a rega da ne-

gociação bilateral: zerou o imposto do etanol, mas 
os EUA zeraram taxação a produtos brasileiros. 

Importante papel
No tête-a-tête, Bolsonaro alegou a Damares 

que terá importante papel nas eleições, até por 
sua popularidade detectada em pesquisas.

Partido, eis a questão
Outra dúvida de Damares Alves é seu destino 

partidário. Ela poderá escolher o PL de Bolsona-
ro ou Republicanos, de idêntico “DNA”.

É a turma dela
A ministra se inclina pelo Republicanos, presi-

dido pelo deputado e ex-ministro Marcos Perei-
ra, evangélico como ela. Sente-se em casa.

Busca da paz
O Brasil não vai entrar na onda das lacrações 

internacionais. Em rara entrevista, o chanceler 
Carlos França disse à Rádio Bandeirantes que 

Imposto zero só aumenta lucro das distribuidoras

O PODER SEM PUDOR

O deputado Zezinho Bonifácio era uma figura. 
Foi líder do governo durante o regime militar e até 
presidiu a Câmara dos Deputados. Mas sua pátria 
era a província, Barbacena (MG). Certa vez ele fa-
zia campanha na cidade quando o informaram de 
um problema: a ferrenha oposição de um padre, 

no bairro de Bias Fortes. Ele procurou o padre e 
pediu seu cavalo emprestado. O padre ficou cons-
trangido de negar-lhe o pedido. Assim, montado 
no bicho, ele fez campanha durante todo o dia, no 
bairro, exibindo o trunfo: “O padre virou, agora 
me apóia. Até me emprestou o cavalo...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O cavalo eleitor

não é papel do Brasil "encontrar um culpado" no 
conflito Rússia-Ucrânia e sim apoiar ações pela 
paz, começando pelo imediato cessar-fogo.

Mão na roda
Pareceram estranhas, ainda que necessá-

rias, as iniciativas do MPF contra Bolsonaro, 
desenterrando acusações dos tempos de de-
putado, e contra Paulo Guedes, já exaustiva-
mente explicadas. A oposição adorou.

Alô, MPF
Clama por investigação o que gerou a decisão do 

governo federal que zerou impostos de importação 
de etanol dos Estados Unidos, apenas para favore-
cer, claramente, distribuidoras de combustíveis.

Vai que é tua, Castro
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Cas-

tro, pode estar reeleito e não sabe: os pesquiseiros 
do Quaest não conseguiram emplacar Marcelo 
Freixo (Psol) na “liderança quase unânime” das 
intenções de voto.

Não só no público
Procurando impressionar alunos com ini-

ciativas ‘politicamente corretas’, professora da 
faculdade privada Iesb, em Brasília, disse que 

o ensino da “supremacia feminina” fará parte 
de um novo curso da instituição.

Dinheiro na conta
Alvo de inquérito no MP do Trabalho e três 

auditorias do Conselho de Enfermagem do To-
cantins por irregularidades graves, a Bioplus se-
gue atuando e recebendo contrato de R$22 mi-
lhões com o governo local.

Premiações turbinadas
De saída da presidência do Tribunal de Contas 

do DF, Paulo Tadeu viu a verba para premiações 
da corte multiplicar 24 vezes neste ano. Em 2021, 
apenas R$ 30,2 mil foram para condecorações. 
Este ano, subiu para R$ 60 mil só em janeiro. E 
o mesmo valor será gasto em fevereiro e março.

Roda quadrada
Presidente roda-presa do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG) marcou “esforço concen-
trado”, em abril, para votar nomeações de au-
toridades. Há mais de 40 indicações mofando 
na gaveta, algumas desde 2020.

Pensando bem...
... sem a lorota das palestras que ninguém via, tem 

pré-candidato que sonha em viver de indenizações.

Damares confirma a Bolsonaro 
que será candidata 
A ministra Damares Alves (Fa-
mília etc) vai mesmo se desin-
compatibilizar do cargo junto 
aos demais colegas pré-candi-
datos, como esta coluna infor-
mou em primeira mão, mas ain-
da não decidiu o cargo e nem 
o Estado onde fixará domicílio 
eleitoral. Ela havia comunicado 
ao presidente Jair Bolsonaro a 
opção pelo Amapá, onde dispu-
taria mandato de senadora, mas 
recebeu outros convites e ainda 
está em dúvida. Mas os dois 
tiveram nova conversa, da qual 
ela saiu convencida a disputar. 

O Parque Nacional do Igua-
çu foi concedido ontem (22) à 
iniciativa privada por R$ 375 
milhões. A melhor proposta 
ofertada foi a do Consórcio 
Novo PNI e representou ágio 
de 349,45% em relação ao 
previsto no edital. O leilão foi 
realizado na tarde de ontem 
pelo Ministério do Meio Am-
biente (MMA) e aconteceu na 
sede da B3, a Bolsa de Valores 
de São Paulo. De acordo com 
o ministério, esse é um dos 
maiores projetos de concessão 
no setor.

Duas empresas fizeram 
propostas para a concessão do 
Parque Nacional do Iguaçu: 
além do Consórcio PNI, con-
correu o Consórcio Reserva 
Iguaçu. Após a apresentação 
das propostas em papel, o lei-
lão promoveu propostas por 
viva voz. Foram apresentadas 
dez propostas em viva voz. O 
vencedor do certame, o Con-
sórcio Novo PNI, é formado 
pelo Grupo Cataratas [atual 
gestor do parque] e pela Cons-
trucap [empresa que é conces-
sionária do parque Ibirapuera, 
em São Paulo].

Segundo Martha Seillier, se-
cretária especial da secretaria 
do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) do Minis-
tério da Economia, a conces-
são vai permitir o desenvolvi-
mento de novas atividades no 
parque. “Isso vai permitir que 
tenhamos novos polos sendo 
visitados na região. Hoje só co-
nhecemos basicamente o polo 
onde estão as quedas d’água. 
Temos três novos polos que 
serão desenvolvidos, novas 
trilhas, teleféricos e o trem que 
vai conectar os passageiros de 
forma mais sustentável”, disse, 
após o resultado do leilão.

O leilão foi acompanhado 
pelo presidente do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 

Gustavo Montezano, e pelo 
ministro do Meio Ambiente, 
Joaquim Leite. “A conexão en-
tre os parques e o turismo de 
natureza é uma grande opor-
tunidade de geração de renda, 
de geração de emprego verde, 
aliada à proteção ambiental, 
como essa concessão exige”, 
disse o ministro.

Segundo ele, parte dos re-
cursos obtidos nessa concessão 
serão direcionados ao Instituto 
Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade (ICM-
Bio). O percentual destinado 
à fiscalização, no entanto, não 
foi divulgado pelo governo. 
“Esse novo modelo [de con-
cessão] é desenhado para que 
o ICMBio tenha mais capaci-
dade de proteção e fiscaliza-
ção”, respondeu a jornalistas 
que questionaram sobre o va-
lor a ser destinado ao instituto.

O projeto de concessão pre-
vê investimentos de R$ 500 
milhões em novas infraestru-

turas e outros R$ 3,6 bilhões 
em operação do parque du-
rante o período de concessão, 
previsto para 30 anos. Pelo 
edital, o concessionário não 
poderá cobrar pelo ingresso 
um valor acima do estabeleci-
do em contrato. Também está 
previsto desconto no ingresso 
para moradores dos 13 muni-
cípios do entorno do parque. O 
edital determina ainda aspectos 
ligados à preservação ambiental 
e preocupação com as comuni-
dades do entorno. Atualmente, 
o preço do ingresso do parque 
cobrado de brasileiros é de R$ 
63 para pessoas acima dos 12 
anos, contando-se com a taxa 
para conservação e transporte. 
Para visitantes de países do Mer-
cosul, esse mesmo ingresso é 
vendido a R$ 85 e para visitantes 
dos demais países, R$ 107.

Mata Atlântica
O Parque Nacional do Igua-

çu, situado na cidade de Foz 

do Iguaçu, no Paraná, tem 
uma área de quase 200 mil 
hectares e foi criado em 1939. 
Sua principal atração são as 
Cataratas do Iguaçu, eleita 
uma das sete maravilhas da 
natureza, em 2011. O parque 
é também a maior reserva re-
manescente de Mata Atlântica 
da região e conquistou o títu-
lo de Patrimônio Natural da 
Humanidade. De acordo com 
o ministério, ele costuma rece-
ber 2 milhões de turistas por 
ano. A expectativa é que, com 
a concessão, o número de visi-
tantes seja duplicado.

Todo o processo da con-
cessão foi conduzido pelo Mi-
nistério do Meio Ambiente e 
pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversi-
dade e contou com a estrutu-
ração pelo BNDES, com apoio 
do Instituto Semeia e do Pro-
grama de Parcerias de Investi-
mentos (PPI). (todas as maté-
rias são da Agência Brasil)

Presidente da 
Eletrobras: confiança 
em desestatização

O cenário externo de 
conflito entre Rússia e 
Ucrânia e de possível vo-
latilidade e desvalorização 
das ações da Eletrobras e 
das empresas do grupo não 
devem afastar os investido-
res nem afetar o processo 
de privatização da empre-
sa do setor elétrico, disse 
ontem (22) o presidente da 
estatal, Rodrigo Limp, em 
coletiva online à imprensa.

Segundo ele, o cro-
nograma está mantido e 
prevê concluir o processo de 
privatização em 13 de maio. 
“A Eletrobras é um ativo de 
longo prazo. A gente tra-
balha com a expectativa de 
que haja interesse grande na 
capitalização da empresa”

Para a desestatização 
da empresa, existem eta-
pas internas e externas a 
serem cumpridas. Entre as 
fases internas, Limp citou 
a preparação e publicação 
da oferta, tratativas com a 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) e realização 
de roadshow financeiro 
(reuniões com potenciais 
investidores). Externamen-
te, ele citou a aprovação do 
trâmite pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU).

Ao comentar o risco de 
concentração de mercado na 
área de geração de energia, 

com a passagem da partici-
pação de 30% das mãos do 
Estado para a iniciativa pri-
vada, Limp argumentou que 
a Eletrobras vai deixar de ser 
controladora de Itaipu e de 
Eletronuclear, o que já dimi-
nui o percentual de geração. 
Ele também lembrou que o 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) 
tem a função de impedir essa 
concentração de mercado.

”A regulação está aí para 
impedir qualquer efeito de 
concentração de merca-
do no setor elétrico. Hoje 
não temos essa visão”. E 
completou: “Confiamos 
na regulação do setor para 
garantir o bom funciona-
mento do mercado”.

Angra 3
Em relação à Usina 

Nuclear Angra 3, o presi-
dente da Eletrobras disse 
que a companhia tem feito 
investimentos no chamado 
Plano de Aceleração do 
Caminho Crítico. A próxima 
etapa é a definição da tarifa 
pelo Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE), 
após a conclusão dos estudos 
pelo BNDES. A data prevista 
para a conclusão da usina 
foi adiada em um ano, de 
novembro de 2027 para 
novembro de 2026.

Parque Nacional do Iguaçu
é concedido por R$ 375 mi
Melhor proposta ofertada foi a do Consórcio Novo PNI e representou ágio de 349,45% 
em relação ao previsto; esse é um dos maiores projetos de concessão no setor



Os novos condutores que se habilitam na categoria A recebem um capacete, garantido através da Lei nº 15.931 de dezembro de 2015
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Saúde. O Hospital Regional do Cariri, unidade da Secretaria da Saúde do Ceará administrada pelo Instituto de 
Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), recebeu novo aparelho de tomografia. O equipamento foi doado pela Funda-
ção Siemens e direcionado para o HRC, situado em Juazeiro do Norte, a partir de edital do Ministério da Saúde.CIDADES
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O Governo do Ceará lan-
çou nessa terça-feira (22), 
por meio do Departamento 
Estadual de Trânsito (De-
tran-CE), a edição 2022 do 
programa CNH Popular. A 
iniciativa tem como objetivo 
viabilizar o processo de ob-
tenção da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), seja 
da categoria A, destinada a 
condutores de motocicletas, 
ou da B, inerente a motoristas 
de automóveis, gratuitamen-
te. Durante a live de lança-
mento, o governador Camilo 
Santana (PT) confirmou que, 
este ano, a exemplo de 2021, 
serão 25 mil oportunidades, 
sendo 20 mil para o interior 
e 5 mil para a Capital. 

Desde o ano passado, 
foram concedidas 50 mil 
CNHs - 40 mil para o inte-
rior e 10 mil para Fortaleza. 
Segundo o chefe do Executi-
vo estadual, o programa vai 
beneficiar condutores dos 
184 municípios cearenses. 

Além disso, Camilo revelou 
uma novidade para a edição 
deste ano. “Quem tirar a ha-
bilitação de moto [categoria 
A], vai receber, gratuitamente, 
um capacete após a conclusão 
de todo o processo. Pois, além 
de habilitar, a preocupação 
está na segurança desse novo 
condutor”, pontuou.

O governador explicou, 
ainda, os critérios para a 
participação dos municí-
pios no programa. De acor-
do com ele, aspectos como o 
número de habitantes, o mu-
nicípio possuir sua própria 
autarquia de trânsito ou ter 
um processo aberto para a 
municipalização do trânsito 
local e a relação entre o nú-
mero de pessoas habilitadas 
e a quantidade de veículos 
registrados vão definir quan-
tas CNHs serão destinadas a 
cada município, sendo que 
os dois últimos critérios de-
terminam a ordem de aten-
dimento de cada município.

Segundo o Executivo es-
tadual, nesta etapa, os candi-
datos inscritos e que tiveram 
os cadastros aprovados de-
vem comparecer aos locais 
de atendimento com dia e 
horário marcados, confor-
me consulta no site oficial 
do Detran-CE www.detran.
ce.gov.br. Camilo alertou, 
também, para os cuidados 
que a população deve tomar 
para evitar golpes. “Refor-
çamos que o processo é to-
talmente gratuito. Portanto, 
se alguém informar que é 
necessário ser pago algum 
valor para garantir a inscri-
ção no programa, não acre-
dite. Além disso, todas as 
informações sobre o CNH 
Popular devem ser consul-
tadas, exclusivamente, nos 
sites oficiais do Governo do 
Estado e do Detran.

Como se inscrever
Com inscrições abertas 

desde essa terça, o programa 

contempla, especialmente, o 
programa atende benefici-
ários do Programa Auxílio 
Brasil e pessoas com defici-
ência (PCDs). “As inscrições 
para o programa são feitas 
exclusivamente no site do 
Detran. Em seguida, o usu-
ário deve preencher as in-
formações pedidas, como o 
número do CPF e em qual 
critério de seleção se encai-
xa”, explicou o governador.

Após o preenchimento 
dos dados, será solicitado 
o envio, em anexo, de do-
cumentos como: RG; CPF; 
comprovante de endereço 
ou declaração de residência; 
declaração do Cras, no caso 
dos beneficiários do progra-
ma Bolsa Família; laudo mé-
dico com código CID, para 
PCDs; declaração da Secre-
taria de Segurança Pública, 
para egressos do sistema 
prisional); e comprovante de 
vacinação, com o ciclo vaci-
nal de três doses completo.

Em alusão ao Dia Mun-
dial da Água, celebrado nessa 
terça-feira (22), a Prefeitura 
de Fortaleza divulgou, no iní-
cio desta semana, um balanço 
sobre a limpeza de recursos 
hídricos na Capital durante 
o primeiro bimestre de 2022. 
Entre os meses de janeiro e 
fevereiro deste ano, foram re-
colhidas 17.224,74 toneladas 
de lixo e aguapés desses espa-
ços. Neste período, 74 canais e 
lagoas foram limpos, além de 
desobstruídos mais de 1.570 
bocas de lobo em diversos 
bairros de Fortaleza. Em 2021, 
foram recolhidas 83.266,45 
toneladas de lixo e aguapés, 
totalizando a limpeza de 113 
canais e 33 lagoas. No mesmo 
período, a Prefeitura também 
realizou a desobstrução de 
5.430 bocas de lobo.

Segundo a gestão munici-
pal, as intervenções nos re-
cursos hídricos da capital são 
adotadas como medidas pre-
ventivas e fazem parte do pla-
no de trabalho do Comitê da 
Quadra Chuvosa. Para a reali-
zação dos serviços, a prefeitura 
dispõe de equipes de trabalha-

dores e do auxílio de retroesca-
vadeiras, escavadeiras hidráu-
licas e caminhões multiuso. 
Além de lixo, as ações de lim-
peza recolhem móveis velhos, 
dejetos, recicláveis e aguapés.

Dentre os recursos hídricos 
que receberam ação de limpe-
za no primeiro bimestre deste 
ano, estão as lagoas da Pa-
rangaba, Jacarey (Cidade dos 
Funcionários) e do Mel (Cris-

to Redentor), além dos riachos 
Pajeú e Maceió, no Centro e nos 
bairros Varjota e Mucuripe, res-
pectivamente. Também recebe-
ram intervenções o Canal das 
Pedrinhas (Bonsucesso), Canal 
da Rua Girassol (Vila Velha), 
Canal do Parque Rio Branco 
(Joaquim Távora), Canal do 
Lagamar (São João do Taua-
pe), Canal Malvinas e Canal 
Pio Saraiva (Quintino Cunha), 

Canal Joaquim Pinto (Cidade 
dos Funcionários), Canal Praça 
das Lavadeiras (Luciano Caval-
cante), Canal do Rio Coaçú 
(Sabiaguaba), Canal da Betel 
(Dendê/Mondubim), Canal 
Antenas (Henrique Jorge), Ca-
nal da Comunidade do Capim 
(Conjunto Ceará) e os canais 
dos bairros São Gerardo, Bom 
Jardim, José Walter, Jangurus-
su, Parque São José e Genibaú.

Prefeitura divulga balanço da limpeza 
de recursos hídricos em 2022

Foi inaugurado oficialmente, na última semana, local 
onde será construído o Polo Químico de Guaiúba, mu-
nicípio situado na Região Metropolitana de Fortaleza, 
com previsão de 24 indústrias ali se instalarem e uma 
perspectiva de criação de 2 mil empregos diretos quan-
do estiver em plena operação. A informação que damos 
é com total riqueza de verdade, pois, não pensem que a 
melhoria vai transformar a área a partir de agora. Não. A 
concretização do objetivo poderá durar cinco ou até dez 
anos. Entretanto, a primeira empresa a ocupar o Condo-
mínio Industrial de Guaiúba Chemical Park foi a Intra-
Plast, que atua na produção de embalagens nas regiões 
Norte e Nordeste e ali já se encontrava em operação. Vão 
ser investidos R$ 150 milhões no empreendimento.

Polo químico em Guaiúba

Melhoria na saúde
Municípios cearenses recebem prêmio por melhores 

em indicadores de saúde. As cidades beneficiadas com 
o denominado programa Cuidar Melhor foram as de: 
São Benedito, Jaguaribe, Jijoca de Jericoacoara, Portei-
ras, Sobral, Farias Brito, Guaraciaba do Norte, Itapuí, 
Guaramiranga, Ocara, Chorozinho, Itaiçaba, Eusébio, 
Croatá, São Gonçalo do Amarante, Varjota, Redenção, 
Pereiro, Reriutaba, Orós, Aquiraz, Paracuru, Quite-
rianopolis, Maracanaú, Ubajara, Itaitinga, Horizonte, 
Carnaubal, Solonópole e Limoeiro do Norte.

Em Horizonte
Fechada há quase cinco meses, a fábrica de Troller 

em Horizonte terá o seu espaço ocupado por uma in-
dústria de outro setor. É pelo menos o que decidiram 
o governador Camilo Santana e o prefeito Nezinho 
Farias. Importante dizer que Estado e Município 
estão com negociações, em fase bem adiantada, com 
empresas do setor de alimentação e de confecções a 
fim de ocupar o local.

Desemprego
Com o fechamento da Troller em Horizonte, em 

novembro de 2021, cerca de 500 funcionários ficaram 
desempregados, aumentando a crise econômica local e 
regional. O Estado tentou encontrar compradores para 
a fábrica, mas a Ford não realizou a venda. A agora, a 
expectativa de uma ocupação para breve por outro gru-
po e voltem os empregos.

Alegria em Sobral
Sim. Com a inauguração pelo Centro Universitário 

sobralense do seu Campus em Fortaleza, investimento 
calculado em R$ 15 milhões. O Campus de Sobral em 
Fortaleza (que chique!), vai oferecer cursos de Direito, 
Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia e Medicina Vete-
rinária. Quem se habilita?

Eleições 2022
Neste clima de acomodação partidária para as dis-

putas eleitorais de outubro vindouro, dentro do prazo 
que já estar correndo, o prefeito Roberto Pessoa, de 
Maracanaú já encontrou o caminho. Ele e seus prin-
cipais aliados estão deixando o PSDB e ingressando 
numa outra agremiação. Por este novo partido! Qual? 
Devem ser candidatos à Câmara Federal e Assembleia 
Legislativa, respectivamente, sua filha Fernanda Pessoa, 
atual deputada estadual e o ex-prefeito maracanauense, 
Firmo Camurça. Estamos atentos.

Maranguape animado
Com a notícia do desenvolvimento chegando a 

Guaiúba, o município de Maranguape, colado à capital 
também se anima. O Polo Industrial de Maranguape, 
que reúne empresas dos setores químico, metal-me-
cânico e confecções espera superar o guaiubano que 
começou a ser implantado. Em Maranguape, além das 
indústrias químicas, o Sindicato das Indústrias Meta-
lúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico no Estado 
do Ceará (Sindconfecção) estão envolvidos no projeto.

FOTO ALEX COSTA

 FOTO  CARLOS GIBAJA

CNH Popular 2022 é lançadoCNH Popular 2022 é lançado
com um total de 25 mil vagascom um total de 25 mil vagas
Pelo segundo ano consecutivo, a iniciativa vai manter o quantitativo de carteiras 
de habilitação; sendo 20 mil oportunidades para o interior e 5 mil para a Capital

TRÂNSITO



O segundo dia da sabati-
na de Ketanji Brown Jackson 
no Congresso dos EUA vem 
sendo marcado por questões 
duras feitas por senadores 
republicanos. A indicada à 
Suprema Corte foi pergunta-
da nesta terça (22) sobre suas 
posições em relação ao aborto, 
religião, pornografia infantil e 
a prisão de Guantánamo.

Jackson, 51, é a primeira 
mulher negra a ser nomea-
da para a mais alta instância 
da Justiça dos EUA. Indicada 
pelo presidente Joe Biden, em 
fevereiro, ela precisa ser confir-
mada pelo Senado. Os demo-
cratas possuem condições de 
aprová-la na Casa sem apoio 
da oposição.

A audiência desta terça co-
meçou pela manhã e segue 
durante a tarde. Senadores re-
publicanos fizeram questões 
incisivas sobre temas caros aos 
conservadores, como o com-
bate ao crime e o aborto.

Sobre este último tema, Ja-
ckson respondeu que conside-
ra o tema como algo estabele-
cido, e defendeu a manutenção 
de decisões anteriores. “Roe e 

Casey são as leis assentadas 
da Suprema Corte em rela-
ção ao direito de encerrar 
uma gravidez da mulher”, 
afirmou, citando as decisões 
Roe x Wade (1973) e Planned 
Parenthood x Casey (1992). 
A primeira liberou o aborto 
no país, e a segunda confir-
mou a posição, colocando 
alguns condicionantes.

Restrição
Nos últimos anos, vários 

estados americanos apro-
varam leis para restringir o 
aborto. A Suprema Corte ana-
lisa uma dessas proibições e, 
a partir dele, poderá mudar 
o entendimento sobre a ques-
tão, o que pode abrir caminho 
para vetar o aborto. A fala de 
Jackson foi similar à do juiz 
Brett Kavanaugh, que tam-
bém disse considerar o aborto 
como lei assentada, em sua 
sabatina em 2018. No entanto, 
em dezembro de 2021, como 
membro da Suprema Corte, 
ele afirmou que a Constituição 
não trata do aborto, em um si-
nal de que o entendimento do 
tema pode ser revisto.

EUA: questões sobre aborto e 
pedofilia marcam dia de sabatina
de indicada à Suprema Corte

Oito dias antes de a Rússia 
iniciar a guerra na Ucrânia, 
a mais alta corte da União 
Europeia decidiu em julga-
mento que “é legal suspender 
o acesso a financiamento de 
países-membros que des-
cumprem princípios básicos 
do Estado de Direito”. A re-
solução, na prática, era uma 
mensagem aos governos de 
Polônia e Hungria, que há 
anos avançam contra a de-
mocracia e contrariam o di-
reito europeu.

Hoje, Varsóvia tem 36 bi-
lhões de euros (R$ 196 bi-
lhões) bloqueados pela UE, 
que tenta pressionar o go-
verno local a reverter deci-
sões consideradas inconsti-
tucionais pelo bloco –o valor 
corresponde a 7% do PIB do 

país; Budapeste tem 7 bilhões 
de euros (R$ 38 bi) congela-
dos, 5% do PIB.

Na guerra, porém, o dis-
curso polonês se alinhou ao 
da Europa Ocidental, com o 
governo local se posicionan-
do como um dos mais agres-
sivos porta-vozes contrários 
à ação de Vladimir Putin. 
Varsóvia já acolheu mais 
de 2 milhões de refugiados 
(dos 3,5 milhões ao todo) e 
chegou a insistir no envio de 
caças MiG-29 a Kiev, numa 
operação que envolveria os 
EUA e a Otan –Washington a 
rechaçou, sob o temor de le-
var a guerra a outro patamar.

Na semana passada, o pri-
meiro-ministro Mateusz Mo-
rawiecki participou de um 
dos mais fortes gestos diplo-

máticos de apoio à Ucrânia 
e, acompanhado dos premiês 
tcheco e esloveno, foi de trem 
a Kiev em meio ao cerco rus-
so. Para o encontro com o 
presidente Volodimir Ze-
lenski o político ainda levou 
Jaroslaw Kaczynski, líder do 
Lei e Justiça (PiS), partido 
que tem maioria no Parla-
mento polonês.

Simbolismo
O simbolismo dos movi-

mentos, para analistas, visa 
a mudar a visão sobre o país 
para ajudar a convencer a 
Comissão Europeia (o Exe-
cutivo da UE) a desbloquear 
o fundo destinado à recupe-
ração econômica pós-pan-
demia. O vice-ministro das 
Relações Exteriores Pawel 

Jablonski, falando à Bloom-
berg, pediu no dia 14 que a 
UE libere a verba, citando 
que “milhões de euros” se-
rão necessários para integrar 
os refugiados. “Esse é um 
desafio que a Europa não 
enfrenta há décadas. Preci-
samos deixar de lado coisas 
menores”, disse.

Para Jakub Jaraczewski, 
coordenador do think tank 
Democracy Reporting Inter-
national, o bloco agora pre-
cisa pesar até que ponto vale 
pressionar Varsóvia quando 
há um inimigo comum –a 
saber, Moscou. “A Comis-
são Europeia sabe que parar 
de ajudar financeiramente a 
Polônia significa não apoiar 
um país que precisa de auxí-
lio, mas está ciente que não 

pode abdicar do Estado de 
Direito por completo.”

O principal ponto de con-
flito com a Polônia gira em 
torno de uma reforma do 
Judiciário implementada 
no início de 2020. O proje-
to criou, entre outras coisas, 
uma câmara disciplinar com 
poderes para reduzir salários 
e revogar a imunidade de ju-
ízes –uma forma de interfe-
rência direta do Executivo.

Outra camada de dispu-
ta se deu quando o Tribunal 
Constitucional, alinhado ao 
governo, decidiu em outubro 
que trechos de tratados da UE 
afetam a soberania do país 
por serem incompatíveis com 
a lei local. Na prática, a reso-
lução significaria que a Cons-
tituição polonesa está acima 

das leis europeias.
Antes da guerra, Varsóvia 

chegou a fazer acenos a Bru-
xelas, com indícios de que 
estaria disposta a negociar. 
No início de fevereiro, o pre-
sidente Andrzej Duda enviou 
ao Parlamento um projeto que 
extingue a câmara disciplinar, 
argumentando ser necessário 
apaziguar relações com a Co-
missão Europeia.

Pelo sistema político do 
país, porém, Duda tem pouco 
ou nenhum poder para esse 
tipo de decisão –ainda que 
se alinhe ao PiS. Aqui entram 
o posicionamento diante da 
guerra e o movimento polo-
nês para tentar convencer o 
bloco de que o momento é 
crítico a ponto de Bruxelas re-
levar certas políticas internas.

Polônia usa guerra para obter vantagem
Varsóvia já acolheu mais de 2 milhões de refugiados e chegou a insistir no envio de caças MiG-29 a Kiev

UNIÃO EUROPEIA

INTERNACIONAL
OMS. Ao menos 15 pessoas morreram e 37 ficaram feridas em 62 ataques a hospitais na Ucrânia 
desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, informou a Organização Mundial da Saúde. “São 
mais de dois ataques por dia. Isso é inaceitável”, afirmou a organização, em seu Twitter.
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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 07 de Abril de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 21.03.01/2022.05/SRP, para o seguinte objeto: 
Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisição de totens para as Escolas de 
responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Amontada/CE, 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, 
ainda, www.bllcompras.org.br. Amontada/CE, 22 de Março de 2022. Jerffson  Bruno Oliveira - 
Secretário de Educação e Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Revogação - Processo Administrativo de Licitação: Pregão Eletrônico Nº PE-
03.02.1/2022-DIVERSAS. Objeto: contratação de serviços diversos para realização da 
manutenção preventiva e/ou corretiva em veículos automotores diversos, motocicletas, 
ônibus, caminhões e máquinas pesadas, para atender as necessidades da frota dos diversos 
Órgãos Administrativos (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme 
termo de referência. a secretária da controladoria e ouvidoria geral da Prefeitura Municipal de 
Brejo Santo-CE, sob a égide do princípio da autotutela, que estabelece que a administração 
pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou 
revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos e, ainda, considerando que o objetivo 
maior do procedimento licitatório é a persecução do interesse público, neste caso, mais 
especificamente em relação a necessidade de melhoramentos e adequações no termo de 
referência, para assim melhor atender ao interesse público, torna público o presente aviso de 
revogação do processo de licitação acima numerado. Com fulcro no Art. 49, § 3º, da Lei Nº. 
8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, para que, querendo, 
se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis . proceda-
se à abertura de novo processo licitatório. Maria Evânia Santos Basílio - Secretária da 
Controladoria e Ouvidoria Geral - Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-03.22.1/2022-DIVERSAS. Objeto: 
aquisição de material para comunicação visual, serviços de gráfica rápida, impressão de 
material de segurança, troféus e medalhas confeccionados em acrílico e impressos em geral, 
para suprir as necessidades dos diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) da Prefeitura 
Municipal de Brejo Santo-CE, conforme termo de referência. Tipo: menor preço (por lote). 
Modo de disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados que 
o início da disputa será a partir das 09h:00m (Horário de Brasília) do dia 06 de abril de 2022, 
em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). 
Maiores informações, ler ou obter o texto integral do edital no endereço eletrônico acima, na 
sala da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, através do fone (88) 
3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, no sítio: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George 
Sales Bernardo – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira - Extratos dos Instrumentos 
Contratuais. A Câmara Municipal do Município de Lavras da Mangabeira/CE, torna público os 
Extratos dos Instrumentos Contratuais de nºs. 2022.02.16.01-01 e 2022.02.16.01-02, resultante da 
resultante da Tomada de Preços Nº 2022.02.16.01. Objeto: contratação de pessoa jurídica de 
serviços de assessoria e execução contábil, assessoria e acompanhamento de recursos humanos 
envolvendo: processamento da folha de pagamento, geração e transmissão de arquivos, GFIP, 
RAIS e SIM, e assessoria no gerenciamento operacional do controle interno, compreendendo os 
controles de almoxarifado, patrimonial, combustível e controle de despesas, junto a Câmara 
Municipal de Lavras da Mangabeira/CE, conforme anexo I, parte integrante deste processo. 
Dotação Orçamentária: 01.0101.01.031.0001.2.001- Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – 
empresas ganhadoras: Valor Assessoria e Consultoria Contabil S/S LTDA - CNPJ N° 
10.490.579/0001-71;  Item 01 (servicos de assessoria e execução contábil, junto a Câmara 
Municipal de Lavras da Mangabeira/CE) R$ 110.00,00 (Cento e dez mil reais), nele estando 
incluídas todas as despesas e custos necessários à sua perfeita execução, sendo pago 
mensalmente o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), e Ciclos - Contabilidade S/S LTDA - CNPJ N° 
12.040.089/0001-07, itens 02 e 03: 02 (assessoria e acompanhamento de recursos humanos 
envolvendo: processamento da folha de pagamento, geração e transmissão de arquivos, GFIP, 
RAIS e SIM, junto a Câmara Municipal de Lavras Da Mangabeira/CE), pelo o valor global de R$ 
51.000,00 (cinquenta e um mil reais) e valor mensal de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) e o item 
03 (assessoria no gerenciamento operacional do controle interno, compreendendo os controles de 
almoxarifado, patrimonial, combustível e controle de despesas, junto a Câmara Municipal de 
Lavras da Mangabeira/CE) pelo valor global de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) e valor 
mensal de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), valor global é de R$ 143.000,00 (cento e 
quarenta e três mil reais), nele estando incluídas todas as despesas e custos necessários à sua 
perfeita execução, sendo pago mensalmente o valor de R$ 14.300,00 (quatorze mil  e trezentos 
reais). Vigência dos Contratos: Até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado nos casos e 
formas previstos na Lei nº8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Assinam 
pelas Contratadas: Valdir Herbster Filho - Valor Assessoria e Consultoria Contabil S/S LTDA e 
Vicente Virgílio Gomes Garcia - Ciclos - Contabilidade S/S LTDA. Assina pela Contratante: Cícero 
Freire Lima. Lavras da Mangabeira/CE, 22 de março de 2022. Raimundo Magalhães de Lima - 
Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação. A Câmara 
Municipal de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados, licitação na modalidade Tomada de Preços n° 
2022.03.18.01-TP-CMP, do tipo menor preço global cujo objetivo é a construção da 2ª etapa do 
anexo dos Gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Pentecoste, com data de 
abertura para o dia 08 de abril de 2022, às 09:00h, o edital poderá ser obtido na sala da comissão 
de licitação, situada na Rua Dr. Moreira de Azevedo 352 – Centro – Pentecoste (CE), ou no site 
www.tce.ce.gov.br/licitantes. Pentecoste, 22 de março de 2022. Antonio Leonardo Sales dos 
Santos Barros - Presidente da Comissão de Licitações.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - 
Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2022.03.22.01 CPSMJN. Abertura: 08 de abril de 
2022, às 10h00min. Julgamento: Menor Preço Por Item. Objeto: Contratação de empresa para 
prestar serviços especializados de assessoria e consultoria, na área de licitações e contratos 
administrativos, para atuar junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do 
Norte, conforme especificações no Projeto Básico, Anexo I do Edital. Informações: Av. Leão 
Sampaio, s/n, Rodovia Juazeiro/Barbalha/CE, de 08h00min às 12h00min. Barbalha/CE, 22 de 
março de 2022. Maria Juscilene Rodrigues da Silva - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região 
Metropolitana B – CPMRS/RMB – Aviso de Convocação – Tomada de Preços Nº 
2021.10.22.001 – TP. Com fins à construção das centrais municipais de resíduos com galpão 
de compostagem nos Municípios de Horizonte, Itaitinga e Chorozinho, conforme projeto básico 
e demais anexos, parte integrante deste processo.  A Comissão Especial de Licitação do 
Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólid os da Região Metropolitana B – 
CPMRS/RMB, torna público aos interessados que a abertura das propostas de preços das 
empresas habilitadas, ocorrerá no dia 24 de março de 2022, às 13h:00min na sede do 
Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana B, localizada na 
Rua Tabelião José Gama Filho, nº 540, Ed. Art Shopping, Sala 10, Centro, em Pacajus-CE. 
Comissão Especial de Licitação. Pacajus, CE, 22 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 
002/22-PE-DIV - Contrato Nº 20220733. Contratante: Fundo de Desenv. da Educ. Básica - 
FUNDEB. Contratada(o): E G R Produções, Locações e Serviços EIRELI - ME Objeto: aquisição 
de diversos bens móveis e bens de consumo para atender as necessidades das diversas 
Escolas do Município de Ipueiras, junto a Secretaria de Educação deste Município. Valor Total: 
R$ 60.275,00 (sessenta mil, duzentos e setenta e cinco reais); Programa de Trabalho: Exercício 
2022 Atividade 0503.123610331.2.038 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%. 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no 
valor de R$ 1.430,00, Exercício 2022 Atividade 0503.123610331.2.038 Manutenção das Ações 
do Ensino Fundamental-30%. Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R$ 58.845,00;   Contrato Nº: 20220734. 
Contratante: Fundo De Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB. Contratada(o): Argos LTDA Objeto: 
aquisição de diversos bens móveis para atender as necessidades das diversas Escolas do 
Município de Ipueiras, junto a Secretaria de Educação deste Município. Valor Total: R$ 
223.013,65 (duzentos e vinte e três mil, treze reais e sessenta e cinco centavos); Programa de 
Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0503.123610331.2.038 Manutenção das Ações do Ensino 
Fundamental-30%. Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R$ 223.013,65; Contrato Nº: 20220735. 
Contratante: Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB. Contratada(o): JB Atacadista LTDA. 
Objeto aquisição de diversos bens móveis e bens de consumo para atender as necessidades 
das diversas Escolas do Município de Ipueiras, junto a Secretaria de Educação deste Município. 
Valor Total: R$ 148.400,00 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos reais); Programa de 
Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0503.123610331.2.038 Manutenção das Ações do Ensino 
Fundamental-30%. Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R$ 131.900,00, Exercício 2022 Atividade 
0503.123610331.2.038 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%. Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R$ 
16.500,00; Contrato Nº: 20220736 Contratante: Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB. 
Contratada(o): AVL Serviços e Comercio EIRELI. Objeto: aquisição de diversos bens móveis 
para atender as necessidades das diversas Escolas do Município de Ipueiras, Junto a Secretaria 
de Educação deste Município. Valor Total: R$ 84.298,80 (oitenta e quatro mil, duzentos e 
noventa e oito reais e oitenta centavos); Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 
0503.123610331.2.038 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%. Classificação 
econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no 
valor de R$ 84.298,80; Vigência dos Contratos: 10 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 
Data da Assinatura dos Contratos: 10 de Março de 2022. Ipueiras/CE, 10 de Março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Pregão Presencial 
Nº 2022.03.11.01-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 14:00h, estará realizando 
licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas 
sépticas junto às diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, tipo menor preço. 
Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura, no horário de 8h às 13h. 
Jaguaruana/CE, 22 de março de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Pregão 
Presencial Nº 2022.03.18.01-PPRP. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 07 de abril de 2022, às 08:30h, 
estará realizando licitação sob o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cestas 
básicas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e Articulação, tipo menor 
preço. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura, no horário de 
8h às 13h. Jaguaruana/CE, 22 de março de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jati - Tomada de Preços Nº 2022.03.21-001 - TIPO: 

OBRAS. Tipo Menor Preço Global. Objeto: Reforma e Ampliação de Edificação para Implantação de 

Hospital Municipal. Valor Total Estimado: R$ 2.319.861,71. Data e Local da Sessão de Abertura: 

08/04/2022 às 09:00h - Rua Carmelita Guimarães, Centro, Jati-CE. Edital, anexos e outras 

informações podem ser obtidos na Rua Carmelita Guimarães, Centro, Jati-CE no horário de 8:00h 

às 13:00h, de segunda a sexta-feira, ou, ainda, através de solicitação por e-mail: 

licitacao@jati.ce.gov.br. Jati, 21 de março de 2022. Francisco Flavio da Silva - Presidente CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico. A 
Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, torna público que a partir do dia 23 de março de 2022 às 
09h00min estará disponível o cadastramento das propostas de preços no site: www.bll.org.br, 
referentes ao Pregão Eletrônico nº 1703.01/22- SRP, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de alinhamento de rodas, balanceamento de pneu, 
cambagem, manutenção de ar condicionado veicular e troca de para-brisas para a manutenção 
dos veículos oficiais da Secretaria de Saúde do Município de Milhã/CE. Início da sessão de disputa 
de lances: dia 05 de abril de 2022 às 09h00min (horário de Brasília - DF). Referido Edital poderá ser 
adquirido no Site: www.bll.org.br ou www.tce.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h00min 
às 14h00min na Sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira, Nº 406, 
Centro. Milhã – Ceará, 23 de março de 2022. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público o Resultado da fase de Abertura e Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de 
Preços Nº 05.003/2022, cujo objeto é a construção de 02 (duas) passagens molhadas nas 
localidades de barra do riacho seco e malhada grande, zona rural do Município de Novo 
Oriente - Ceará, conforme Convênio com a Superintendência de Obras Públicas - SOP, Nº 
04/2022 - Processo Nº 11720083/2021 - MAPP Nº: 1506, tendo como Vencedora a 
Empresa: Araújo Batalha Serviços e Construções EIRELI, com valor de R$ 906.343,46 
(novecentos e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos). O 
Presidente da CPL abrirá prazo para a interposição de recurso administrativo contra as 
decisões tomadas nesta fase, conforme previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei nº 
8.666/93. Novo Oriente, 22 de março de 2022.

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

o Resultado da fase de Abertura e Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 

05.004/2022, cujo objeto é a construção de rodoviária e praça no Município de Novo Oriente-CE, 

conforme PT 1078389-22 e Convênio P+ B Nº 914383, tendo como Vencedora a Empresa: 

Osmilton de Araujo Gomes, com valor de R$ 1.291.227,81 (hum milhão, duzentos e noventa e um 

mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos). O Presidente da CPL abrirá prazo para 

a interposição de recurso administrativo contra as decisões tomadas nesta fase, conforme 

previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/93. Novo Oriente, 22 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Retificação da Homologação e 
Adjudicação - Chamada Pública Nº 001/2022. A Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal 
de Educação de Penaforte/CE, Sra. Mirtane de Cássia Jorge Pereira, no uso de suas atribuições 
legais, torna público a retificação da Homologação e Adjudicação da Chamada Pública Nº 001/2022, 
que trata da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Retifica-se 
informações referente ao valor do fornecedor individual: Juliana Batista da Silva – CPF Nº 
937.165.833-91, onde passará a vigorar conforme a seguir: Onde lê-se: Juliana Batista da Silva – 
CPF Nº 937.165.833-91 R$ 26.200,00. Leia-se: Juliana Batista da Silva – CPF Nº 937.165.833-91 
R$ 6.200,00. Penaforte-CE, 09 de março de 2022. Mirtane de Cássia Jorge Pereira - 
Ordenadora de Despesas da Sec de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama. Torna-se público que fará realizar 
Leilão Público-Online de materiais de informática, escritório e hospitalar; veículos, camionetas e 
ônibus considerados inservíveis para uso útil, através do Leiloeiro Público Oficial do Estado do 
Ceará, Francisco das Chagas Pereira Júnior, a realizar-se-á no dia 07 de Abril de 2022 às 
10h00min, pelo site do leiloeiro www.pereiraleiloesce.com.br. Editais explicativos e demais 
informações poderão ser obtidos no escritório do Leiloeiro ou na sede da Prefeitura de 
Uruburetama/CE. 22 de março de 2022. Setor de Patrimônio.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso do Julgamento dos 
Documentos de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da 
fase de julgamento da documentação de Habilitação da Tomada de Preços Nº 1301.01/2022, 
cujo o objeto é a pavimentação em pedra tosca no Sitio Alegre, Sitio Livramento e Sítio Norte no 
Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP Nº 1227 da Superintendência de Obras Públicas 
(S.O.P) - Governo do Estado, conforme projeto básico. Empresa (s) Habilitada (s): Limpax 
Construções & Serviços LTDA, Inscrita no CNPJ no 07.270.402/0001-55,  L B Construções-
EIRELI, Inscrita no CNPJ no 40.454.732/0001-76, Terra Santa Construções EIRELI, Inscrita no 
CNPJ no 12.433.502/0001-95, Mandacaru Construções & Empreendimentos LTDA , Inscrita 
no CNPJ no 27.583.854/0001-02 , Construtora & Serviços Sobralense EIRELI, Inscrita no 
CNPJ no 39.336.452/0001-84, Delmar Construções EIRELI-EPP, Inscrita no CNPJ no 
17.803.489/0001-32, W U Construções e Serviços  EIRELI, Inscrita no CNPJ no 
10.932.123/0001-14, Habite Engenharia EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 04.597.124/0001-
57,Conserbas Construções e Serviços EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 17.452.767/0001-54, 
RCON Construções e Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 10.902.334/0001-04, Prime 
Construções & Locações  EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 19.967.758/0001-21, F.J de Matos 
Neto-ME, Inscrita no CNPJ n° 20.160.697/0001-75, L & L Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 
13.370.874/0001-82, Extremo Construções e Serviços EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 
36.040.598/0001-90,Via Urbana Serviços e Empreendimentos EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ 
n° 24.875.938/0001-13,F.J Construtora EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 11.049.189/0001-23 e 
Construtora AG EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 34.326.829/0001-09  por cumprirem todas as 
exigências do edital de licitação.  Empresa (s) Inabilitada (s): F M Cruz de Sousa LTDA -ME, 
Inscrita no CNPJ n° 30.192.023/0001-06, T. Sousa de Oliveira-ME, Inscrita no CNPJ no 
24.959.960/0001-41, Francisco Tiago Lemos Oliveira-MEI, Inscrita no CNPJ n° 
40.904.276/0001-19 , Thaynara Rocha de Aquino-MEI, Inscrita no CNPJ n° 44.933.991/0001-
30, Savires Construções EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 22.346.772/0001-12, Master Serviços e 
Construções EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 26.991.913/0001-00, Ellus Serviços LTDA, 
Inscrita no CNPJ n° 26.723.179/0001-07 e F S M da Costa - ME, Inscrita no CNPJ n° 
24.989.784/0001-90.  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 Rua Antunino Cunha, s/n, Centro Alcântaras-
Ce, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o 
prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea "a" da Lei n.º 8.666/93 e atualizações, ficando 
desde já agendada a sessão para a abertura dos envelopes "Proposta de Preços", caso não 
haja recursos, para o dia 01 de Abril de 2022, às 08:30 horas. Alcântaras – CE, 23 de Março de 
2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Secretaria de Educação e Cultura - 
Julgamento da Proposta de Preços – Tomada de Preços Nº 16.12.01/2021-07/TP. Objeto: 
contratação de pessoa jurídica para executar a reforma da Escola Cenira Ribeiro Henrique, 
localizada no Bairro das Flores, sede deste Município, para funcionamento do novo prédio da 
Secretaria de Educação e Cultura de Amontada. A Comissão de Licitação torna público o 
resultado do julgamento das propostas, sendo observado pela Comissão de Licitação que se 
sagrou como vencedora a empresa: Construtora e Serviços JRS EIRELI, no valor global de R$ 
506.086,53 (quinhentos e seis mil oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Diante do 
exposto, abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "b", a contar desta data. 
Amontada/CE, 17 de março de 2022. Nara Lucia Silveira de Pinho - Presidente da CPL.



ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  – ERRATA. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.03.04.01SRP.  OBJETO: Seleção 
de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de  materiais de limpeza, 
copa cozinha e higiene pessoal, com fornecimento parcelado e  sucessivo, objetivando 
atender as necessidades do município, junto a manutenção e  funcionamento 
das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Barroquinha/CE,  conforme 
especificações constantes no (termo de referência), do edital. A Equipe  de pregão, 
torna público para conhecimento dos interessados que a data limite  para cadastramento 
das propostas comerciais na plataforma da BLL, ONDE LÊ SE: “DIA 25 DE MARÇO 
DE 2022, ÀS 08:00 HORAS”, LEIA-SE: “DIA 30 DE  MARÇO DE 2022, ÀS 08:00 
HORAS”. Permanecem inalterados as demais regras  do Edital. Maiores informações no 
endereço eletrônico: www.bll.org.br, e pelo portal  do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.
br/licitacoes, a partir da data desta publicação ou  na sala da C.P.L., situada à Rua Lívio 
Rocha Veras, 549, Centro, Barroquinha-CE.  Francisco Clovis Lins Lima– Pregoeiro.

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 

O Conselho Fiscal e a Diretoria Colegiada da AUDITECE – Associação dos  Auditores e Fiscais da Receita 
Estadual do Ceará e da AUDITECE SINDICAL – Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual do 
Ceará, no uso de suas  atribuições estatutárias e regimentais, convocam os associados a participarem 
das  Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, respectivamente, a se realizarem no dia 28 
de março de 2022, no Hotel Sonata de Iracema, sito a av.  Beira mar, 848-Praia de Iracema, 
Fortaleza-Ceará, às 8h30min em primeira  convocação e às 9h em segunda e última convocação, com 
qualquer número de  presentes, a fim de deliberar a seguinte pauta: 
I - ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 
1. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DAS ENTIDADES DO EXERCÍCIO DE  2021 E APROVAÇÃO DO 
RELATÓRIO DA DIRETORIA E DO PARECER  DO CONSELHO FISCAL. 
Conselho Fiscal Diretoria Colegiada 
II- ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
1. DELIBERAÇÃO SOBRE INICIATIVA DA USINA DE ENERGIA SOLAR. 
Diretoria Colegiada 

EDITAL PUBLICADO NO JORNAL O ESTADO EM 23/03/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIAS 

GERAIS ORDINÁRIA e 
EXTRAORDINÁRIA-28/03/2022

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, 
Pesca e Recursos Hídricos - Resultado do Julgamento da Habilitação e da Proposta de Preço 
da Tomada de Preços Nº 22.24.01/TP, que tem por objeto a Prestação de Serviço através de 
Consultoria Agronômica direcionada para o Desenvolvimento e Sustentabilidade das Cadeias 
Produtivas da Agricultura e Pecuária no Município de Itapipoca/CE. Após abertura do envelope 
de habilitação da única empresa a participar do certame, ATIVA – SERVIÇOS, PROJETOS E 
ASSESSORIA TÉCNICA LTDA ME, CNPJ 02.145.505/0001-70, e uma vez que a Comissão de 
Licitação e a licitante rubricaram e analisaram toda a documentação apresentada, procedeu-se o 
julgamento, tendo a licitante ATIVA – SERVIÇOS, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA 
ME, CNPJ 02.145.505/0001-70 sido declarada HABILITADA. Em seguida, deu-se início a abertura e 
análise da Proposta de Preços da única participante do certame, e chegou-se ao seguinte resultado: 
PROPOSTA(S) CLASSIFICADA(S): ATIVA – SERVIÇOS, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA 
LTDA ME, CNPJ 02.145.505/0001-70, que apresentou o valor de global de R$ 70.329,60 (setenta 
mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), sendo assim declarada vencedora, uma 
vez que foi a única licitante a participar do certame, já declarada anteriormente Habilitada, e ainda 
considerando que o valor ofertado está em conformidade com o valor estimado da presente licitação. 
Fica informado que a licitante renunciou ao prazo recursal em razão do julgamento da habilitação e 
do julgamento da proposta de preços. Itapipoca/CE, 22 de março de 2022. Renato Araújo Bezerra 
- Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Recursos Hídricos.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 22.03.01/2022 – 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 22.03.01/2022, cujo objeto é Aquisição de 
Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de São João 
do Jaguaribe, sendo o Recebimento das Propostas até o dia 08/04/2022, às 08:00; abertura das propostas 
e inicio da sessão de disputa de preços no dia 08/04/2022 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, 22 de março de 2022. José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  – ERRATA. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.03.18.01PE.  OBJETO: Aquisição de 
material de limpeza para distribuição gratuita, atendendo  as necessidades da Secretaria 
do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos  Humanos da Prefeitura Municipal de 
Barroquinha/CE conforme as quantidades  e especificações técnicas presentes no 
termo de referência do edital. A Equipe de  pregão, torna público para conhecimento 
dos interessados que a data inicial para  cadastramento das propostas comerciais na 
plataforma da BLL, ONDE LÊ-SE:  ““...comunica aos interessados que a entrega das 
propostas comerciais será até o  dia 06.03.2022 ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA)”, LEIA-SE:  “...comunica aos interessados que a entrega das propostas 
comerciais será até o  dia 06.04.2022 ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Permanecem  inalterados as demais regras do Edital. Maiores informações no endereço 
eletrônico:  www.bll.org.br, e pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/
licitacoes, a  partir da data desta publicação ou na sala da C.P.L., situada à Rua Lívio 
Rocha Veras,  549, Centro, Barroquinha-CE. Francisco Clovis Lins Lima– Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, na forma da legislação vigente, a Comissão Pró Fundação, presidida pelo Dr. VANDER 
FRANCISCO COSTA, CONVOCA todos os membros, pessoas jurídicas e instituições dos Serviços Sociais, de 
Aprendizagem e de Formação Profissional Vinculados ao Sistema Sindical “S”, pessoas jurídicas de direito 
privado, criadas por lei, com finalidade de prestar assistência social e qualificação profissional, em todos os 
Estados da Federação e no Distrito Federal, para participarem da Assembleia Geral de Fundação do 
SINDICATO NACIONAL DAS ENTIDADES DOS SERVIÇOS SOCIAIS, DE APRENDIZAGEM E DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL VINCULADOS AO SISTEMA SINDICAL “S”, a se realizar, de forma presencial, no dia 26 
(vinte e seis), quinta-feira, do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 16h00min 
(dezesseis horas), em primeira chamada, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, ao SAUS, Quadra 1, Bloco 
J, número 10/20, Sala 707, Edf. Clésio Andrade, CEP 70.070-944, para tratarem da seguinte ordem do dia: 
1) Fundação do Sindicato Nacional dos Empregadores dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e de 
Formação Profissional Vinculados ao Sistema “S” para representar a categoria econômica das instituições 
dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e de Formação Profissional Autônomas Vinculas ao Sistema Sindical 
pertencentes ao sistema “S”, pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei, com base territorial em 
todos os Estados da Federação e no Distrito Federal; 2) Discussão e aprovação do Estatuto do Sindicato 
Nacional dos Empregadores dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e Formação Profissional Vinculados ao 
Sistema “S”; 3) Eleição, Apuração e Posse da Primeira Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, membros 
titulares e suplentes do Sindicato Nacional dos Empregadores dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e 
Formação Profissional Vinculados ao Sistema “S”; 4) Autorização para que a diretoria eleita possa pleitear 
perante aos órgãos competentes o registro sindical. Não havendo quórum legal, a Assembleia será 
realizada 30 (trinta) minutos após, no mesmo local e com qualquer número de participantes. Brasília/DF, 
23 de março de 2.022. VANDER FRANCISCO COSTA – Presidente da Comissão Pró Fundação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Caucaia. 2ª Vara 
Cível da Comarca de Caucaia. Rua Sérvulo Braga Moreira, s/n, Novo Pabussu - CEP 
61600-272, Fone: (85) 3368-8980, Caucaia-CE - E-mail: caucaia.2civel@tjce.jus.
brCaucaia. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). Processo nº: 0038136-
41.2014.8.06.0064. Classe: Usucapião. Assunto:Usucapião Ordinária. 
Requerente: Jose Maria Adeodato e outro. Terceiro A quem possa interessar 
possa. Valor da Causa:R$ 20.000,00. O DOUTOR FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO 
DE QUEIROZ, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia, Estado 
do Ceará, por nomeação, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER aos que 
o presente Edital de Citação, com prazo de trinta (30) dias, nos termos do art. 257 do 
CPC/2015, que diz: “São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou 
a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a 
publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal 
e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada 
nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 
60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da 
primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também 
em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades 
da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.”; virem ou dele tiverem conhecimento 
e a quem interessar possa que tem curso pelo Juízo desta Vara da Comarca de Caucaia, 
uma Ação de Usucapião, processo nº 0038136-41.2014.8.06.0064, promovida por Jose 
Maria Adeodato e outro, CITE(M)-SE, a quem interessar possa de todo conteúdo da 
ação inframencionada, em que requer a posse de um terreno rural de forma irregular, 
na Escala 1: 18.500, com uma casa de 240,00m² de área edificada, distando 2,00 km 
do ponto P1 no sentido poente – nascente para a Rodovia BR – 020, Km 386, situado na 
Estrada de acesso a Arrueira – Localidade Poço Verde – Caucaia – Ceará, pertencente 
a JOSÉ MARIA ADEODATO e sua esposa MARIA HELENA DE OLIVEIRA ADEODATO; área 
total do terreno = 26,67 há, perímetro = 6.311,90m; com as seguintes medidas e 
confrontações: AO NASCENTE, FRENTE:, em um segmento: do ponto P0=0 com ângulo 
interno = 107°30’ e coordenadas (UTM) = 522153,2060 / 9574769,7470 ao ponto P1 
com ângulo interno = 72°8’ e coordenadas (UTM) = 522161,1305 / 9574666,0494 
medindo 104,00 metros, extremando com a Estrada de acesso a Arrueira; AO 
POENTE, FUNDOS, em um (01) segmento: do ponto P3 com ângulo interno = 85°35’ e 
coordenadas (UTM) = 519078,2959 / 9574697,9864 ao ponto P4 com ângulo interno = 
94°47’ e coordenadas (UTM) = 519108,2069 / 9574772,0765 medindo 79,90 metros, 
extremando com o Riacho Espera; AO SUL, LADO DIREITO, em dois (02) segmentos: o 
primeiro do ponto P1 com ângulo interno = 72°8’ e coordenadas (UTM) = 522161,1305 
/ 9574666,0494 ao ponto P2 com ângulo interno = 180° e coordenadas (UTM) = 
520039,2444 / 9574688,0313 medindo 2.122,00 metros, extremando com o imóvel 
pertencente aos HERDEIROS DE JONAS SANTANA DE MELO, e o segundo do ponto 
P2 ao ponto P3 com ângulo interno = 85°35’ e coordenadas (UTM) = 519078,2959 
/ 9574697,9864 medindo 961,00 metros, extremando com o imóvel pertencente a 
ANTONIO GONÇALVES SOBRINHO, totalizando ao sul 3.083,00 metros; e AO NORTE, 
LADO ESQUERDO, em um (01) segmento: do ponto P4 com ângulo interno = 94°47’ 
e coordenadas (UTM) = 519108,2069 / 9574772,0765 ao ponto P0=0 com ângulo 
interno = 107°30’ e coordenadas (UTM) = 522153,2060 / 9574769,7470 medindo 
3.045,00 metros, extremando com o imóvel pertencente a DEONÍSIO BRAGA GARCIA; 
para, querendo, contestar a referida ação no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos narrados pelo(a) autor(a) na inicial. 
Estando a(o)(s) mesma(o)(s) em lugar incerto e não sabido, determinou o MM Juiz 
titular da 2ª Vara Cível a expedição do presente edital. CUMPRA-SE observadas as 
formalidades legais. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Caucaia, Estado do 
Ceará, em 01/12/2021. Eu, Maryane Nondas Maia – Mat. n° 834, Supervisora da 2ª 
Vara Cível, revisei, e foi digitado por Roberta Karine Barros Rocha – Técnica da Justiça. 
Francisco Biserril Azevedo de Queiroz -- Juiz de Direito

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° 18238 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO HERCÍLIO BARBOSA JÚNIOR e HÉVILLA BEZERRA QUEIROGA;
Edital n° 18239 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IRIVANDO LOPES DA ROCHA e MARIA CRISTINA DE SOUSA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 22 de Março de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66630-LUCAS VITAL DE MENEZES E SAYARA DE SOUSA BARROSO
66631-JOEL CABRAL GOMES E JULIANA DE SIQUEIRA SILVA
66632-JOSE BARBOSA DA SILVA NETO E RENATA JULIÃO BATISTA
66633-MANUEL BATISTA FILHO E ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA
66634-GILBERTO ALVES DE MATOS SOUSA LIMA E ANA CÉLIA DOS SANTOS FREITAS
66635-RAIMUNDO FREIRE PEREIRA E MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES
66636-DERLAN PEREIRA DE ASSUNÇÃO E CLAUDENISA DOS SANTOS SILVA
66637-MOISES EVANGELISTA DE SOUZA E SARA PEREIRA DE SOUSA
66638-SAMUEL DE OLIVEIRA TORQUATO E LADY DAIANNA SEVERINO FEITOZA
66639-CLEDILSON DE ASSIS CARVALHO E MARIA FABIANA FREKIRE DA SILVA
66640-PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO E FRANCISCA DO LIVRAMENTO SIQUEIRA
66641-JOHNATA FLORENCIO SILVA DOS SANTOS E JOYCE LOURENÇO BIZACHI
66642-FRANCISCO RAY SOARES PEREIRA E LUANA DA SILVA DE CARVALHO
66643-FRANCISCO IRANILDO DA SILVA E EDILENE GOMES DE OLIVEIRA

Fortaleza, 22 de março de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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° 27435 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI ARRUDA NAVARRO ALBUQUERQUE e MARÍLIA FONTELES DIAS; (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
Edital n° 27454 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO BAQUIT CORREIA BEZERRA DE MENEZES e MYRIAN LOPES ARRUDA CARNEIRO;
Edital n° 27455 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO BERNARDINO LOPES NETO e ISABELA DE OLIVEIRA MORAES DA COSTA MARQUES;
Edital n° 27456 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JAIR GLICERIO MOURA CAMARA e EVA MONIELLE OLIVEIRA SILVA;
Edital n° 27457 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JORDANO DE MEDEIROS TEIXEIRA e YASMIN DE OLIVEIRA MARTINS;
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, 22/03/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de São Gonçalo do Amarante. 
2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante. Juiz(a) de Direito: Ana Claudia Gomes 
de Melo. Rua Professora Edite Mota, 201, Centro - CEP 62670-000, Fone: (85) 3315-
4140, São Gonçalo do Amarante-CE - E-mail: s.goncaloamarante2@tjce.jus.brSão 
Gonçalo do Amarante. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS). Processo nº: 
0050381-31.2021.8.06.0164. Classe Assunto: Retificação de Registro de Imóvel 
- Retificação de Área de Imóvel Requerente: Zilmar Ximenes do Prado. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante da Comarca de 
São Gonçalo do Amarante/CE, na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL 
DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de Zilmar Ximenes do 
Prado, foi proposta uma ação de retificação, na ocasião, de conformidade com o conteúdo 
cravado no despacho de páginas 69, foi expedido o presente EDITAL, através do qual fica 
CITADO OS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, acerca da 
aludida AÇÃO em trâmite neste Juízo, para querendo apresentar manifestação no prazo 
de 15 (quinze) dias. com a advertência de que, não havendo contestação no prazo de 15 
(quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição 
inicial, assim como será nomeado Curador Especial. São Gonçalo do Amarante/CE, em 11 
de março de 2022. Eu, Ana Carolline Fontenele de Souza, À Disposição, 23241, o digitei. 
Ana Claudia Gomes de Melo -- Juíza de Direito
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Os governadores decidiram prorrogar o congelamento de 
ICMS sobre a gasolina e o GLP até o fim de junho. A medida 
valeria até o fim de março, mas foi postergada por mais 90 
dias. A decisão foi tomada, ontem, em reunião do Fórum 
de Governadores, e ainda precisa ser formalmente confirma-
da em reunião do Confaz a ser feita amanhã (24). Com o 
congelamento, a base de cálculo do tributo sobre a gasolina 
continua inalterada desde novembro - quando a medida foi 
adotada para combustíveis em geral por decisão dos pró-
prios estados. A previsão inicial era que ela valeria até o fim 
de janeiro.

O Comsefaz (Comitê Nacional dos Secretários de Fazen-
da dos Estados e do Distrito Federal) afirma que o congela-
mento levou os estados a reduzirem suas receitas em R$ 3,4 
bilhões no período de novembro de 2021 até 15 de fevereiro 
deste ano. A nova prorrogação abrange apenas a gasolina e 
o GLP, enquanto a cobrança sobre o diesel será modificada 
em outro processo - por consequência de lei já aprovada pelo 
Congresso e sancionada por Bolsonaro neste mês. Mas os 
Estados devem ir ao STF para tentar derrubar um dos dis-
positivos da lei, o artigo 7º da norma, que prevê uma regra 
de transição para congelar, até o fim de 2022, a cobrança do 
ICMS sobre o diesel com base na média de preços dos últi-
mos cinco anos. A avaliação é que a regra de transição pro-
vocaria um rombo maior nos caixas estaduais.

Combustíveis: preocupação é com o caixa

Avanço. O faturamento das empresas nacionais do setor do turismo atingiu R$ 15,3 bilhões em 
janeiro, 22,9% a mais que o registrado no mesmo mês de 2021. Já em comparação a janeiro de 
2020, antes da pandemia de covid-19, o resultado foi 19,2% inferior.

Governadores debateram também sobre a fixação de uma 
alíquota única para ICMS de combustíveis

FOTO KRISLEY TEIXEIRA

Discordância
Com a ala política do 

Governo pressionando 
para conter o preço dos 
combustíveis, o secretário 
especial de Tesouro e Or-
çamento, Esteves Colnago, 
disse que desonerar tribu-
tos federais sobre gasolina 
"não é uma boa política", 
pois beneficiaria também 
a classe média alta que usa 
carro particular para se 
locomover. Para ele, o caso 
da gasolina é diferente do 
diesel, usado no transporte 
público, caminhões e na-
vios para carregar cargas 
- e, por isso, havia justifi-
cativa para a desoneração.

Falando nisso...
O dólar comercial 

fechou em queda de 0,6%, 
a R$ 4,9140, ontem - o 
menor valor desde 24 de 
junho de 2021 (R$ 4,9050). 
Na véspera, o dólar já tinha 
caído 1,45%, fechando a 
sessão a R$ 4,9440 na venda. 
Até então, o menor valor 
desde 29 de junho do ano 
passado. Ameaças de escas-
sez do petróleo provocadas 
pela guerra na Ucrânia, além 
de juros domésticos altos, 
criam uma combinação que 
favorece a entrada de dóla-
res no País. Aguardando a 
Petrobras anunciar redução 
nos preços. Será que vinga?

PIB cearense
A soma de todas as 

riquezas geradas no Ceará 
em 2021 cresceu 6,63% 
sobre 2020, um aumento de 
2% a mais que a do Brasil, 
segundo o Ipece. No último 
trimestre (outubro, novem-
bro e dezembro) do ano 
passado, o Estado também 
cresceu 3,44% – quase 
3% a mais que a média 
brasileira (0,5%). Entre 
os setores em destaque, 
houve um crescimento 
na indústria cearense de 
13,35% e o setor de serviços 
registrou avançou de quase 
6%. Para 2022 a previsão é 
de 1,25%, acima da média 
para o Brasil, de 0,5%.

PIB cearense II
Das quatro ativida-

des industriais, o melhor 
desempenho ficou com o 
segmento de eletricidade, 
gás e água (29,32%), se-
guido pela construção civil 
(15,06%); e transformação 
(6,6%), enquanto a extrativa 
mineral caiu -21,08%. Já os 
serviços, que cresceram 
5,96% em 2021, dos 
seis setores/atividades, 
o transporte avançou 
10,80%, seguido por 
comércio (8,59%); interme-
diação financeira (6,73%); 
administração pública, com 
5,30%; outros serviços, 
com -0,25%, e Alojamento e 
alimentação, com -5%.

Páscoa deverá ser menos doce este ano
A compra de ovos de chocolate nos supermerca-
dos subiu nas últimas semanas, sinalizando que 
o consumidor começa a fazer as compras para a 
Páscoa deste ano. Porém, o comportamento dessas 
compras aponta tendência de uma Páscoa da 
lembrancinha para 2022, segundo a empresa de 
inteligência de mercado Horus, com base no mo-
nitoramento das notas ficais. A proporção das NFs 
que contêm a categoria de ovos de Páscoa, subiu 
seis vezes entre 15 a 19 de fevereiro e o intervalo 
de 6 a 13 de março. Contudo, o preço médio por 
quilo do produto, em torno de R$ 250, aponta uma 
compra de ovos menores.

Moradia: De olho em eleições, programa volta
Após mais de três anos de 
paralisação, o Governo prepa-
ra a primeira contratação de 
novas unidades habitacionais 
subsidiadas com recursos 
do Orçamento, destinadas a 
famílias com renda de até R$ 
2 mil mensais. Os novos con-

tratos serão firmados no ano de busca pela reeleição de 
Bolsonaro ao Planalto. O programa tem sido uma de suas 
vitrines políticas e foi usado para ampliar sua inserção no 
Nordeste, região onde ele não foi vencedor em 2018.

Governadores de Esta-
dos brasileiros decidiram 
prorrogar por mais 90 dias 
o congelamento do Imposto 
sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias 
(ICMS) médio que incide 
sobre gasolina, etanol e gás 
de cozinha. A prorrogação 
começa a valer no dia 1º de 
abril. O anúncio foi feito nes-
sa terça-feira (22), durante o 
Fórum de Governadores, em 
Brasília. A coordenação do 
grupo é do governador do 
Piauí, Wellington Dias.

O congelamento do im-
posto está em vigor desde 1º 
de novembro do ano passa-
do e acabaria no próximo dia 
31, caso não fosse prorroga-
do. Os governadores debate-
ram também sobre a fixação 
de uma alíquota única para o 
ICMS de combustíveis, con-
forme sancionado, na sema-
na passada, pelo presidente 
Jair Bolsonaro, por meio de 
Lei Complementar 192/22.

Além disso, os governado-
res decidiram que os estados 
vão entrar com ação no Su-
premo Tribunal Federal para 
contestar um artigo da lei que 
prevê que, enquanto não for 
disciplinada a cobrança da in-
cidência do ICMS, o cálculo 

deverá levar em conta o preço 
médio do diesel cobrado do 
consumidor final nos 60 me-
ses anteriores à sua fixação. 

Segundo Wellington Dias, 
o Conselho de Secretários 
de Fazenda (Comsefaz) deve 
definir até amanhã (24/03) 
uma estratégia para estipu-
lar a cobrança da alíquota 
única que deve ser aplicada 
inicialmente em relação ao 

óleo diesel. O desafio dos 
estados é definir um cálcu-
lo que não desague em au-
mento do tributo em alguns 
estados, consequentemen-
te, aumentando o preço do 
combustível. 

Ainda segundo o coorde-
nador do Fórum, pelo me-
nos nove estados e o Distrito 
Federal praticam uma alí-
quota do ICMS em cima do 

diesel mais baixa que outros 
estados. Para evitar o aumen-
to, os secretários estão ava-
liando uma forma de aplicar 
um incentivo fiscal para com-
pensar o aumento da alíquota 
nessas unidades da federa-
ção. O governador do Piauí 
disse ainda que, durante o 
período de prorrogação do 
congelamento do ICMS, os 
secretários vão procurar uma 
fórmula que possa ser aplica-
da em relação à gasolina.

Redução do IPI
Além do ICMS os gover-

nadores também debateram 
a redução do Imposto Sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI). A medida, anunciada 
pelo governo federal, em fe-
vereiro, reduziu o imposto 
em 25% para boa parte dos 
produtos. Em relação ao IPI, 
Wellington Dias disse que 
os governadores enxergam 
a forma como o governo 
vem adotando as medidas 
como uma “ameaça con-
creta” aos estados e muni-
cípios. Na avaliação dos go-
vernadores, a medida, além 
de ferir a autonomia dos 
estados e o pacto federativo, 
deve causar forte impacto 
na arrecadação dos estados.

Congelamento do ICMS 
sobre gasolina é prorrogado
A prorrogação começa a valer no dia 1o de abril. O anúncio foi feito 
nessa terça-feira (22), durante o Fórum de Governadores, em Brasília

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhecimento 
dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 2022.02.25.001-SR-
P-SEPLAN do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisi-
ções de uniformes dos agentes de trânsito do comutran, de responsabilidade da secretaria de plane-
jamento, desenvolvimento urbano e meio ambiente do município, que do dia 23/03/2022 a 06/04/2022 
até às 08h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habi-
litação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 06/04/2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 09:30h do dia 06/04/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à 
disposição dos interessados para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Rua João Tomaz Ferreira, nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informa-
ções pelos fones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário de 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Extrato da Ata de Registro de Preços – A Secretária de Educação, 
Ana Cristina Lopes da Silva, torna público, para conhecimento dos interessados o extrato da Ata de Re-
gistro de Preços N°. 2022.02.02.001-SRP-SME - Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de equipamentos e materiais infantis para atender as necessidades das unidades escolares 
de educação infantil da rede pública municipal de ensino. - Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, 
em conformidade com a Lei Federal N°8.666/93 e suas alterações posteriores. - Valor Global: R$ 
171.966,81(cento e setenta e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos). - 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 0801.12.365.0003.1.007, 0801.12.365.0003.2.026. Elemento 
de despesa: 4.4.90.52.00/3.3.90.30.00. Fonte de recursos: 1500100100, 1550000000, 1569000000, 
1570000000, 1571000000, 1705000000, 1706000000, 1710000000, 1749000000 - Vigência: 
14/03/2023. - Contratante: Ana Cristina Lopes da Silva, Secretária de Educação - Contratadas: ALG Rio 
Comercio de Produtos Ltda, inscrita no CNPJ: 05.763.509/0001-00, vencedora do certame no LOTE 02, 
como o valor de R$ 26.100,00(vinte e seis mil e cem reais). Assina pela contratada: Elenilson Russel 
Marsico; Fernandes Atacarejo Ltda, inscrita no CNPJ: 38.333.439/0001-09, vencedora do certame nos 
LOTES 01 e 03, com o valor de R$ 67.798,17 (sessenta e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e 
dezessete centavos). Assina pela contratada: Jefferson Fernandes Barbosa; Assum Preto Produções 
Culturais e Comércio de Materiais para Uso Médico Eireli, inscrita no CNPJ: 10.462.477/0001-42, ven-
cedora do certame nos LOTES 04, 05 e 06, como o valor de R$ 78.068,64 (setenta e oito mil, sessenta 
e oito reais e sessenta e quatro centavos). Assina pela contratada: Francisco Adriano Costa Souza.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro Comissão de Licitações do muni-
cípio torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 
16.001/2022-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para futura e eventual 
aquisição de materiais material para a distribuição gratuita, 600 unidades de kit bebê, em atendimen-
to a Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica a Assistência Social), regulamentada através da Lei Municipal nº 
1.967/2014 e do Decreto nº 001/2014 de 01/04/2014, art. 3º para atendimento às famílias carentes do 
município e seus distritos, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município. 
Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08h do dia 23/03/2022; 2. Fim do recebi-
mento de propostas: às 08h do dia 05/04/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 
08:59h do dia 05/04/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 05/04/2022, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge, s/n, 1º andar, Campo Velho, 
Quixadá-Ce, das 07:30h às 11:30h e no site:www.tce.ce.gov.br. José Ivan de Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação – A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público que às 09h do dia 25/04/2022, na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n - 
Campo Velho - Quixadá/CE, receberá propostas para a aquisição de gêneros alimentícios provenientes 
da agricultura familiar, destinados aos alunos da rede municipal da educação básica, de responsabilidade 
da Secretaria de Educação do Município. Modalidade: Chamada Pública Nº 08.001/2022-CHP. O Edital e 
seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a 
partir da publicação deste Aviso, no horário de 07:30h às 11:30h, ou no portal da transparência: www.tce.
ce.gov.br, e no portal do município: www.quixada.ce.gov.br. Mirlla Maria Saldanha Lima.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de Licitação torna públi-
co que no próximo dia 08/04/2022 às 09h, estará abrindo licitação de Tomada de Preços Nº SI-
-TP002/2022, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para recuperação das estradas 
vicinais do município com adição de materiais, junto a Secretaria de Infraestrutura, do município. O 
edital poderá ser adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de 
atendimento ao público das 08h às 12h ou pelos sites do TCE-CE:  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, e 
no site do município: https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão de Licitações torna público 
que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 21.003/2022 - PERP, 
do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de 
tubos, conexões e acessórios em pvc e ferro galvanizado, para atender as necessidades do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do município.  Datas e Horários: 1. Início de recebimento das 
propostas: das 09h do dia 23/03/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08h do dia 05/04/2022; 
3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h ás 08:59h do dia 05/04/2022; 4. Início da sessão 
de disputa de preços: ás 09h do dia 05/04/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, 
situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h ou pelo 
telefone (88) 99300-1896 e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Prosseguimento de Licitação Pregão Eletrônico Nº 
13.02.02.01.22 - PERP. O Pregoeiro, torna público que a partir das 10h do dia 28/03/2022, no endere-
ço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso público”, estará continuando a lici-
tação, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 
(carnes, cereais, pães, massas, leite e derivados, condimentos, temperos, enlatados, entre outros), 
para atender as necessidades do centro de atenção psicossocial álcool e outras drogas - CAPS AD, 
de interesse da secretaria municipal da saúde. Maiores Informações: na sede da Comissão de Licita-
ção com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim - Ce, no 
horário de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes.e www.bll.org.br - Max Ronny Pinheiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM, Por intermédio do Pregoeiro 
torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 05 de abril 2022 às 09 horas es-
tará realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 07.005/2022-PE, Tipo menor 
preço por lote, para AQUISIÇÃO DE LIVROS DE PRODUÇÃO TEXTUAL PARA OS ALUNOS E 
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE. Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico 
www.bllcompras.com e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Umirim/CE, 22 de março de 2022. JOSÉ 
CARLOS VIEIRA DE MELO - Pregoeiro 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - PROCESSO Nº 014/2022 - PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.10.01 - AVISO DE REMARCAÇÃO DE SESSÃO - O Município 
de Icapuí, comunica aos interessados nova data para sessão do pregão que aconteceria no dia 
25/03/2022, devido feriado estadual, ficando o mesmo remarcado para o dia 30/03/2022, dado que 
nos dias 28/03/2022 e 29/03/2022 já existe abertura de processos licitatórios programados. Pregão 
Eletrônico nº 2022.03.10.01, do tipo Menor Preço por Lote para a aquisição de materiais de limpeza, 
copa e cozinha e produtos de higienização para supri as necessidades das diversas secretarias 
e autarquias do município de Icapuí. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 
16/03/2022 até às 08h59min do dia 30/03/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min 
do dia 30/03/2022. (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no endereço 
eletrônico www.icapui.ce.gov.br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Informações 
poderão ser obtidas, através do email: pregaoeletronicopmi@gmail.com. Icapuí-CE, 22 de março 
de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa - Pregoeira

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17.03.02/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Mu-
nicípio de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 26 de abril 
de 2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na 
Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHA-
RIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EIEF ANTÔNIO RAIMUNDO PAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO 
MOREIRA I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUA-
RIBE/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 
12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 22 de março de 2022. Michelle 
Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17.03.01/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 25 de abril de 2022 
às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria 
Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimen-
to e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
AMPLIAÇÃO DO CEI – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA IRACÍLIA DE SÁ PEREIRA, 
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/
CE, 22 de março de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - EXTRATO DE CONTRA-
TO. ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 2021.05.17.001 CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE. 
CONTRATADA (O): CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP OBJETO: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO 
DE PRÉDIOS, ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ES-
PECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS E INSUMOS N° 27.1 DA SEIN-
FRA (DESONERADA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONS-
TRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO Nº 2021.05.17.001, VINCULADA A CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2021.05.17.001 DO 
MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE FAVORECIDA (S), PERCENTUAL DE DESCONTO E DISPONIBI-
LIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP, 
inscrito no CNPJ: 12.314.392/0001-42, com o percentual de desconto de R$ 5,5 (cinco virgula cinco 
por cento), sobre o valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) PROGRAMA DE 
TRABALHO.: Exercício 2022- 0501.10.122.0105.2.020 – Funcionamento Administrativo do Fundo 
Municipal de Saúde; 0501.10.301.0111.1.006 – Construção, Ampliação e Reforma de Posto de Saú-
de;0501.10.302.0112.1.007 – Reforma e Ampliação do hospital Municipal; Elemento de Despesas: 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica e 4.4.90.51.00 – Obras e instalações, 
no valor de R$ 250.000,00 VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro de 2022. DATA DA ASSINATURA: 15 
de Fevereiro de 2022. SENADOR SÁ-CE, 16 de Fevereiro de 2022. Presidente da Comissão de 
Licitação Erivando Oliveira Morais Filho

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - EXTRATO DE PUBLI-
CAÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.05.17.001, VINCULADA AO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 2021.05.17.001-CP-DIVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1502.001/2022 - CARONA O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ, em 
cumprimento à ratificação procedida pela Senhora Ordenador (a) de Despesa da Secretaria de 
Educação, faz publicar o extrato resumido do processo administrativo 1502.001/2022 - CARONA, 
a seguir: OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS, COM O FORNECI-
MENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO 
NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS 
E INSUMOS N° 27.1 DA SEINFRA (DESONERADA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE 
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME PRO-
CESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2021.05.17.001, VINCULADA A CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA N° 2021.05.17.001 DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE. FAVORECIDA(S), 
PERCENTUAL DE DESCONTO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: CNT 
- CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP, inscrito no CNPJ: 12.314.392/0001-42, com o per-
centual de desconto de R$ 5,5 (cinco virgula cinco por cento), sobre o valor de R$ 500.000,00 
(Quinhentos Mil Reais). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho 
de 1993 e suas alterações, Decreto federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas alterações, 
que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de SENADOR SÁ e legislação 
pertinente. Declaração emitida pelo Presidente da CPL e ratificada pelo Ordenador(a) de Despesas 
da Secretaria de Educação. SENADOR SÁ-CE, 16 de Fevereiro de 2022. Presidente da Comissão 
de Licitação. Erivando Oliveira Morais Filho 

ALE POLPAS-ME, representada por Luiz Alexandre Alves Bessa
Torna público que requereu à AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ-AMAB a Licença 
Prévia, para fabricação de conservas de frutas, localizada na Estrada Baturité/Capistrano, S/N, 
distrito sede no município Baturité/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAB.

Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará – Edital de Convocação para Assembleia Geral 

Extraordinária. O Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará por meio de sua presidência 

convoca todos os médicos associados, para a Assembleia Geral Extraordinária que acontecerá 

no dia 28 de Março de 2022 (Segunda-Feira), a ser realizada de forma digital, em link que será 

disponibilizado em nossas redes sociais, conforme autoriza a Lei Federal nº. 14.010/2020, por 

meio da plataforma/aplicativo de teleconferência “Google Meet” às 12h:00min, em primeira 

convocação, e às 12h30min em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para 

deliberar sobre a Proposta do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Médicos Servidores do 

Município de Fortaleza. O link será disponibilizado nas redes sociais da entidade. Presidência do 

Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará - Fortaleza, 21 de Março de 2022.

Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará – Edital de Convocação para Assembleia Geral 

Extraordinária. O Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará por meio de sua presidência 

convoca todos os médicos associados, para a Assembleia Geral Extraordinária que acontecerá 

no dia 28 de Março de 2022 (Segunda-Feira), a ser realizada de forma digital, em link que será 

disponibilizado em nossas redes sociais, conforme autoriza a Lei Federal nº. 14.010/2020, por 

meio da plataforma/aplicativo de teleconferência “Google Meet” às 13h:00min, em primeira 

convocação, e às 13h30min em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para 

deliberar sobre a Proposta do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Médicos Servidores do 

Instituto José Frota- IJF. O link será disponibilizado nas redes sociais da entidade. Presidência 

do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará - Fortaleza, 22 de Março de 2022.



FOTO LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Primeira partida que a equipe canarinho irá fazer é nesta quinta contra o Chile, no estádio do Maracanã 

Palmeiras encerra a preparação para quartas contra Ituano
Na manhã de ontem, o 

Palmeiras realizou na Aca-
demia de Futebol o último 
treino antes da partida con-
tra o Ituano, pelas quartas 
do Campeonato Paulista, que 
acontece às 21h35 (horário 
de Brasília) da quarta, no 
Allianz Parque.

Abel Ferreira comandou 
um treino tático em cam-
po, separando dois times e 
ensaiando movimentações 

ofensivas e defensivas em 
campo reduzido. Após essa 
dinâmica específica para a 
partida de quarta, os atletas 
participaram de uma ativi-
dade recreativa e, por fim, 
fizeram um trabalho técnico 
dos setores ofensivos e defen-
sivos, em diferentes lados do 
gramado.

Luan, que se recupera de 
lesão na coxa esquerda, deu 
continuidade ao tratamen-

to e alternou trabalhos nas 
dependências internas e no 
campo. O zagueiro não tem 
prazo para retornar ao time.

Abel Ferreira contará com 
os desfalques de Weverton, 
Gustavo Gómez e Kuscevic, 
que estão com as seleções 
brasileira, paraguaia e chile-
na, respectivamente. Lomba 
será o titular, enquanto Jail-
son deve ser o escolhido para 
formar dupla de zaga com 

Murilo. Assim, o Verdão deve 
jogar com: Marcelo Lomba; 
Marcos Rocha, Jailson, Muri-
lo e Piquerez; Danilo, Zé Ra-
fael, Raphael Veiga; Gustavo 
Scarpa, Dudu e Rony.

Vale lembrar que o Pal-
meiras assegurou a melhor 
campanha geral do Paulista 
e, portanto, decidirá todos os 
jogos do Estadual. Em caso 
de empate no tempo normal, 
a definição será nos pênaltis.

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 23 de março de 2022

Demissão. O técnico Bernardo Rezende pediu demissão da seleção francesa masculina de vôlei nesta terça-feira (22). Em 
nota, a Federação de Vôlei do país afirmou que o treinador, bicampeão olímpico e três vezes campeão do mundo pelo Brasil, 
atribuiu a decisão de deixar a equipe a problemas pessoais e ressaltou que “sua família continua sendo prioridade”.ESPORTES

Os convocados pelo técni-
co Tite para os dois últimos 
jogos das Eliminatórias da 
Copa do Mundo começaram 
a se apresentar nesta segunda-
-feira (21) na Granja Comary, 
em Teresópolis (RJ). Entre os 
dez atletas que chegaram hoje, 
estão Richarlison, Fred, Thia-
go Silva, Philippe Coutinho, 
Guilherme Arana e Gabriel 
Martinelli. Já classificada para 
o Mundial do Catar, a seleção 
fará os penúltimo confron-
tos das Eliminatórias contra 
o Chile, que ainda briga por 
vaga no Mundial. O duelo 
será no Maracanã, na quin-
ta (24), às 20h30 (horário de 
Brasília). 

Fora das últimas convoca-
ções  devido a uma séria lesão 
(ruptura na panturrilha), o 
atacante Richarlison, do Ever-
ton (Inglaterra), lamentou as 
especulações de que estaria 
fora da Copa. Disse que está 
feliz e confiante em voltar a 
integrar a seleção, e admitiu 
que sua posição é alvo de dis-
puta intensa para os que pre-
tendem estar na lista final de 
Tite para a Copa.

“Os atacantes que chega-
ram foram bem nas partidas, 
foram bastante elogiados. Mas 
sei também do meu potencial, 

venho de uma sequência mui-
to boa com a camisa do Ever-
ton, depois da lesão. É claro 
que o time não está numa 
boa fase, mas venho fazendo 
meu melhor, meus gols, mi-
nhas assistências. E é por isso 
que voltei para a seleção, aqui 
eu me sinto bem, me sinto 
em casa, me sinto à vontade 
e Acho que jogo até melhor 
aqui do que no meu clube, 
disse o jogador capixaba, que 
vem atuando como centroa-
vante no futebol inglês.

Também atacante, Gabriel 
Martinelli, de 20 anos, novi-
dade entre os convocados de 

Tite, foi um dos primeiros a 
chegar esta manhã. Atacante 
do Arsenal (Inglaterra), e me-
dalha de ouro com a seleção 
olímpica ano passado nos Jo-
gos de Tóquio,  Martinelli dis-
se que está pronto para brigar 
pela posição.

“É um sonho de criança 
estar aqui. Acho que todos os 
jogadores sonham em chegar 
à seleção principal. Vou tra-
balhar firme para buscar meu 
lugar”, afirmou.

Na tarde desta segunda 
(21), Weverton, Alex Telles, 
Felipe, Arana, Fred e Bruno 
Guimarães treinaram normal-

mente, enquanto Richarlison 
e Coutinho foram a campo 
para um trabalho regenerati-
vo. Já Thiago Silva e Martinelli 
participaram de atividades fí-
sicas na academia. 

Há 14 anos a seleção brasi-
leira não disputa um jogo de 
Eliminatórias no Maracanã. 
Para o jogo contra o Chile, o 
último em território nacional, 
a CBF colocou 70 mil ingres-
sos para a venda, que só ocor-
re de forma online. O último 
duelo do Brasil pelas Elimi-
natórias será contra a Bolívia, 
na capital La Paz, no dia 29 de 
março. (Agência Brasil) 

MESQUITA É GRATO O vereador Carlos Mesquita não 
se esquece nunca do ex-prefeito Roberto Cláudio e sem enan-
tece seu trabalho à frente da cidade. Meu amigo Mesquita está 
hoje na coluna ao lado Matheus com sua filha.

O COMAN-
DANTE O 
Náutico já teve 
grandes pre-
sidentes e sua 
galeria será 
competente 
quando ali es-
tiver o nome do 
atual presidente 
Jardson Cruz, o 
comandante da 
revolução alvi-
-verde que está 
para acontecer.

ANDRÉ FIGUEI-
REDO Este jovem e 
vitorioso político cea-
rese exercendo com 
muito brilho mandato 
de deputado federal 
foi a figura mais 
importante em recente 
evento realizado em 
Quixelô que teve 
ainda meu amigo Be-
chara como convidado 
especial e estrelas 
como Sérgio Alves e 
Ronaldo Angelim.

Padre Eugenio

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Ele é um dos padres mais queridos de nossa diocese 
Dirige o mosteiro de Baturité e é diretor do Colégio 
Santo Inácio. Em recente entrevista ele revelou-se 
torcedor do Fortaleza. Se eu ainda fosse diretor do Leão 
mandava para o padre Eugenio Pacelli uma camisa 
oficial do tricolor da garotada.

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

Correção
No tópico de ontem com relação a foto histórica, onde 

tem está, leia estão.

Ninguém me ama
Se ainda estivesse neste mundo a inesquecível Nora Ney 

teria completado no último dia 20 de março, 100 anos. 
Onde anda você...

O sucesso
Eu entendo que o sucesso daquela empresa se deve a 

dois fatores. 1) Ali se trabalha cxom profissionalismo e 
2) Porque aliado ao profissionalismo ali se trabalha com 
amor. É ou não é uma receita infalível?

Loteria dos Sonhos
Tem candidato político 

adotando o “slogan” insista, 
persista e não desista.

Foi ele
O PV vai ser reaberto e 

não se esqueçam do ex-pre-
feito Roberto Cláudio nesta 
próxima reinauguração. 
Tudo começou com ele.

Livro do César
O local não mudou mas 

a data sim. Não mais swerá 
dia 24 a data eu darei a 
alguns dias. O Círculo Mili-
tar é o local do lançamento.

Só eu sei
O Círculo Militar 

realizou um torneio e 
cada tima tinha um nome 
ligado ao clube. Eram eles 
(Antonio Luiz, Coronel 
Bayma Kent, Coronel 
Mário André e Coronel 
Hamilton Holanda.

Moésio Loiola
Onde você estiver, não se 

esqueça de mim.

Do doutor Oto
A família é mais impor-

tante que a escola, embora 
esta seja fundamental.

João Soares

Este empreendedor de sucesso e que 
é o grande comandante do Shop-
ping Benfica foi a figura central no 

sábado que passou no Flórida Bar e com 
ele um papo dos mais interessanrtes 
por ser uma figura agradável e de êxito 
em tudo que faz. Na mesma mesa outro 
amigo deste jornalista no caso Castelin-
ho. Foi muito boa a conversa.

Convocados pelo técnico Tite se 
apresentam para jogos da seleção
Grande parte dos selecionados pelo o técnico para  as eliminatórias para 
a Copa do Mundo de 2022, já se apresentaram na Granja Comary 

TIM S.A
CNPJ: 02.421.421/0008-98

Torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente de Morada Nova – IMAMN a 
Licença de Operação para Estação Rádio Base, localizada no município de Morada Nova, 
no Sitio Alto Vistoso, s/nº. Roldão. Zona Rural. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAMN.

EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL MARACANAÚ LTDA
CNPJ. 03.884.793/0014-61

Torna público que requereu à SEUMA, a Licença Ambiental Simplificada para Atividades (LAS),  
para Educação Superior – Graduação – Atividades Veterinárias, localizada na Rua Liberato Barro-
so, 1391, Centro, Fortaleza-CE.

EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL MARACANAÚ LTDA
CNPJ. 03.884.793/0007-32

Torna público que requereu à SEUMA, a Licença Ambiental de Regularização para Atividades 
(LAR), para Educação Superior – Graduação – Atividades de Enfermagem, localizada na Rua Libe-
rato Barroso, 1493, Centro, Fortaleza-CE.

A PIRANGY PEDRAS LTDA, torna público que requereu a AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE DE BEBERIBE - AMABE, a licença ambiental de operação, para a ativi-
dade de extração mineral de aréia, com área total de 43,96 ha e área de lavra de 2,18 
ha, Processo na Agência Nacional de MIneração - ANM nº 800 565/2016, no Município 
de Beberibe - Ceará, na Fazenda Ingá, Distrito de Itapeim. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas de Instruções de Licenciamento da AMABE.

MORADAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 24.928.559/0001-44
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua dos Lírios, S/N, Terreno 01, 
Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações 
para o licenciamento ambiental na AMMA.

MORADAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 24.928.559/0001-44
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua dos Lírios, S/N, Terreno 02, 
Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações 
para o licenciamento ambiental na AMMA.

MORADAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 24.928.559/0001-44
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua dos Lírios, S/N, Terreno 03, 
Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações 
para o licenciamento ambiental na AMMA.

MORADAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 24.928.559/0001-44
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua dos Lírios, S/N, Terreno 08, 
Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações 
para o licenciamento ambiental na AMMA.

MORADAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 24.928.559/0001-44
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua Paulo Baptista Sadovik, S/N, 
Terreno 17, Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

FLAVIO CARNEIRO FILHO
Torna público que requereu à Superintendência de Meio Ambiente de Quixeramobim - SUMAQ a Licença 
Ambiental Unica - LAU 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 deter-
minado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SUMAQ.

EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL MARACANAÚ LTDA
CNPJ 03.884.793/0001-47

Torna público que requereu à SEUMA, a Licença Ambiental de Regularização para Atividades 
(LAR), para Educação Superior – Graduação, localizada na Rua Conselheiro Estelita, 500, Centro,  
Fortaleza-Ceará.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
339205 - Italo Rafael de Alencar Morais e Katia Roberta Sousa da Silva.
339206 - José Daniel Alves Correia e Graziele de Fatima Santos Lins; 
339207 - João Paulo Candido de Carvalho e Karine da Silva Souza;
339208 - Charles Mesquita da Silva e Luziane da 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, 22 de Março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75698 - DERLAN LOPES DA SILVA e MARIA OLINDA DUARTE DA SILVA; 
Edital n° 75699 - MATEUS CUNHA FREIRE e VANESSA FREITAS DOS SANTOS; Edital 
n° 75700 - FRANCISCO CLAUDIO DE AGUIAR RODRIGUES e ANA JESSIKABARBOSA 
SOARES; Edital n° 75701 - RAIMUNDO NONATO MOREIRA e ANA MÁRCIA DE SOUSA 
ARAÚJO; Edital n° 75702 - JOHN ERIK MARTINS MOTA e BEATRIZ DA SILVA MOURA;
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, 22/03/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30665 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAPHAEL FRANCO CASTELO BRANCO CARVALHO e MARGARIDA RAVENNA 
GUIMARÃES CHAVES;
Edital n° 30666 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO CLAUDIO DOS REIS DUTRA e DANIELE DE SOUSA PEREIRA;
Edital n° 30667 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE TRIGUEIRO VIEIRA e GECIENE FERREIRA DE PAULA;
Edital n° 30668 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADÃO MARIANO DE OLIVEIRA e VIVIANE GOMES DA CUNHA;
Edital n° 30669 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO QUEIROZ FONTELES e BÁRBARA KETULLE TORRES CASTRO;
Edital n° 30670 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENNAN MESQUITA ROLIM e AMANDA ALVES GOMES.

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, 22 de março de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30617 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRE CARVALHO MOURA FÉ e LÍVYA THAMARA DE QUEIROZ FEITOSA.

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, 22 de março de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30654 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSIVAN FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA e PÂMELA RACHEL QUEIROZ GADELHA.

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, 22 de março de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe



Visando a construção de 
um Ceará mais sustentável, 
uma parceria entre a Asso-
ciação Caatinga e a Solar 
Coca-Cola, com recursos da 
The Coca-Cola Foundation, 
viabilizou um projeto que 
pretende contribuir para a 
conservação ambiental e o 
reflorestamento da região 
metropolitana de Fortaleza. 
O projeto deve proteger 136 
hectares e contribuir para a 
recarga hídrica de cerca de 
688 milhões de litros de água 
por ano na bacia hidrográfica 
que abastece a região. Nesse 
contexto, em alusão ao dia 
mundial da água, comemo-
rado em 22 de março, a ini-
ciativa foi lançada ontem em 
evento na sede da Federação 
das Indústrias do Estado do 
Ceará (Fiec).

Com investimento de R$ 
500 mil, em 2022, a ação 
acontecerá na Fazenda Ra-
posa, em Maracanaú, que 
pode ser definida como Área 
de Relevante Interesse Eco-
lógico (ARIE). “Nós vamos 
conservar e recuperar áreas 
degradadas da Fazenda Ra-
posa, que é uma unidade de 
conservação estadual que 
tem influência direta na bacia 
hidrográfica da região metro-
politana de Fortaleza. Então, 
com as ações nós ajudaremos 
na segurança hídrica, além 
do sequestro e estoque de 
carbono”, detalha Daniel Fer-

nandes, da coordenação ge-
ral da Associação Caatinga. 

O projeto conta ainda 
com apoio da Secretaria do 
Meio Ambiente, da Prefeitu-
ra Municipal de Maracanaú, 
da Universidade Federal do 
Ceará e da FIEC. “A gente 
tem muito orgulho enquan-

to empresa de se unir a esse 
projeto de conservação. Vai 
permitir que tenhamos uma 
proteção ao meio ambiente 
na questão das reservas de 
água em um estado que tem 
uma situação tão delicada 
como o Ceará”, pontua o ge-
rente de comunicação exter-

na da Solar, Arthur Ferraz.
De acordo com Ricardo 

Cavalcante, presidente da 
FIEC, o projeto simboliza 
uma importante união entre 
o Poder Público e os empre-
sários. “Eu fico muito feliz 
em saber que, com a união 
de propósitos, a gente conse-

gue chegar em um processo 
como este. Estamos traba-
lhando para que possamos 
ter mais empresas partici-
pando disso”, afirma.

O secretário estadual do 
meio ambiente, Arthur Bru-
no, destaca ainda a importân-
cia da preservação ambiental 

em um contexto geral. “Elas 
equilibram a temperatura, 
nos garantem a nascente dos 
rios e são elas que captam o 
carbono que nós jogamos na 
atmosfera. Nós estamos na 
década da recuperação dos 
ecossistemas. A fazenda é 
uma das últimas áreas ver-
des da área metropolitana 
de Fortaleza. Agora vamos 
reflorestar e gerar um instru-
mento de educação ambien-
tal, não só para Fortaleza e 
Maracanaú, mas para toda a 
área metropolitana”, relata.

De acordo com Arthur 
Ferraz, a iniciativa pode ser 
ampliada para outras áreas 
de proteção ambiental no 
estado e com isso contribuir 
mais ainda para a reposição 
hídrica e a redução da emis-
são de carbono. “Queremos 
mobilizar os parceiros da in-
dústria para trilharmos jun-
tos esse caminho”, conta.

Hoje, quarta-feira, 23, 
haverá também uma ação 
de plantio de mudas nativas 
na fazenda como símbolo 
da Festa Anual das Árvores 
do Ceará. “Nossas indús-
trias estão preparadas e elas 
precisam entender que este 
trabalho dará retorno não 
só para elas, mas para toda 
a sociedade”, pontua Ricar-
do Cavalcante.
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GERAL
O Sine Municipal está ofertando 555 oportunidades de trabalho em Fortaleza. As 
vagas incluem teleoperador, costureira de máquinas industriais, cozinheiro de restau-
rante, entre outras funções. Mais informações  pelo telefone (85) 3105-3712.

Projeto visa conservação e reflorestamento 
de área na Região Metropolitana de Fortaleza
Com investimento da ordem de R$ 500 mil, devem ser protegidos cerca de 136 hectares somente este ano

Circuito Popular de Cinema - Edição Nordeste Ceará. Moradores de oito cidades do interior do Ceará terão uma mostra 
de cinema bem próxima de suas casas. De 26 de março a 21 de abril, a Associação Amigos do Cinema e da Cultura (AACIC) 
vai transformar praças em uma grande sala de cinema ao ar livre, através do projeto Circuito Popular de Cinema - Edição 
Nordeste Ceará. A programação acontecerá em Campos Sales (26 e 27 de março), Jaguaruana (30 e 31 de março), Icapuí 
(2 e 3 de abril), Ipaumirim (6 e 7 de abril), Apuiarés (9 e 10 de abril), Salitre (13 e 14 de abril), Santana do Cariri (16 e 17 de 
abril) e Maracanaú (20 e 21 de abril). A realização do Circuito no Ceará é viabilizada por intermédio de destaque de Emenda 
Parlamentar do deputado federal José Airton (PT do Ceará). O acesso é gratuito e livre para todas as idades.

A Fazenda Raposa é propriedade do Centro de Ciências Agrárias da UFC e é usada para fins de pesquisa

Paulo Aragão Filho e Laís Soares esperando mais um bebê

Com o tituloo de “Ar-
redores”, a nova coleção 
de inverno da Pimentá,  
fala sobre caminhos, 
ruas, casas, cidades, sobre 
tudo aquilo que está nas 
cenas do nosso cotidia-
no, construindo nossa 
história e o sentimento 
de pertencimento àquele 
lugar. A segurança da 
intimidade.

A marca quis trazer 
o convite ao despertar 
de memórias afetivas, 
uma lembrança de fotos, 
cenas e acontecimen-
tos que desenham em 
nossa mente histórias 
lindas de serem vividas 
e revividas sempre que o 
coração desejar. A cole-
ção Arredores fala sobre 
os lugares que marcam e 
acompanham o nosso crescimento.

A representação da cidade, os ladrilhos 
das ruas, o quadro na sala da casa da avó... 

para desenhar esses 
caminhos, foram criadas 
estampas que represen-
tam cenas e signos do 
cotidiano, trazendo uma 
cartela de cores construí-
da com base fria, mas 
toques pontuais de tons 
quentes que transfor-
mam as combinações, 
criando uma paleta 
inusitada e inovadora. 

Como elementos de 
estilo, apresenta-se pre-
gas, recortes geométricos 
e assimetrias que simbo-
lizam as irregularidades 
belas da cidade. Amar-
rações, sobreposições e 
torcidos falam sobre a 
construção das relações e 
os laços que são criados 
ao longo da caminhada. 
A amplitude, tão carac-

terística da Pimentá, representa odesejo 
de sempre da marca: liberdade e conforto 
para criar histórias lindas sem nos limitar!

Um pouco de muita gente

Arredores é nova coleção de inverno 2022 da Pimentá

Fanda Bastos curtiu o final de semana em Guaramiran-
ga com a família, foram dias de descanso aproveitando o 
frio e as belezas da nossa linda região serrana.

Celia Leite já encontra-se em Fortaleza, bem e em plena 
saúde, ela apresenta escritos no livro “Antologia do Amor em 
Verso e Prosa”, onde ela nos conta uma bela história de um 
amor que se consagra através dos tempos. 

Ontem o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 
(CE) homenageou oito personalidades com a entrega da Me-
dalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Traba-
lho. A cerimônia ocorreu na Sala de Sessões do Pleno.

O evento aconteceu extraordinariamente para prestigiar 
as personalidades que não puderam comparecer à homena-
gem oficial, ocorrida em dezembro de 2021. Além disso, dois 
agraciados em 2019 receberam um novo grau de condecora-
ção, em razão de ajustes no regulamento da comenda.

Querida amiga jornalista Sônia Pinheiro foi uma das agra-
ciadas. Também receberam as insígnias:  José de Lima Ramos 
Pereira, José Erivaldo Dantas Filho, Ronaldo Solano Feitosa, 
Manuel Clístenes de Façanha e Gonçalves, Mariana Férrer, 
João Pedro Ferraz dos Passos e Jennifer Pohling Vidal.

Artista plástica Andréa Dall’Olio articulando para a Casa José 
de Alencar mais uma exposição, porém com diversas participa-
ções. A francesa Nathalie Nicolas fará a curadoria da mostra.

O estudioso jovem é filho de Trajano Sousa de Melo e 
Lilian Maria das Graças de Melo e apadrinhado pelo casal 
Paulo Bugarin e Cecília Montenegro Bugarin, todos resi-
dentes na Capital Federal.

Celia Leite tem se revelado uma escritora que vem fazendo 
sucesso entre seu público leitor

A rivalidade e o antis-
semitismo vigoram nas 
diversas atividades do 
mercado de trabalho onde 
atuam as mulheres.

O empoderamento contra 
elas é notório. Seja em restau-
rantes, atividades comerciais, 
industriais e por aí vai.

Os homens desconhecem 
ou fingem desconhecer que 
o sol nasceu pra todos.

Arquiteta cearense 
que conquistou o Canadá 
Clarice Fortes Carneiro 
reunirá apenas os familiares 
e grupo pequeno de amigos 
daquele país para celebrar 
os seus verdejantes 22 
anos, 31 de março.

Saulo Barros de Melo, 
22 anos graduado pela 
UNB-Universidade de Bra-
sília, especializou-se em 
finanças comportamen-
tais, revelando-se uma 
inteligência privilegiada. 

Está estudando mestrado 
na Univerdidade de São Paulo.

Curtinhas

A jornalista Sonia Pinheiro 
recebeu por indicação do 
des Antonio Parente, a 
Medalha da Ordem Alen-
carina do Mérito Judiciário 
do Trabalho no grau de 
oficial. O desembarga-
dor Parente é o décano 
daquela egrégia corte

Para a alegria de toda a fa-
mília, Paulo Aragão Filho e Laís 
Soares anunciaram que estão à 
espera de mais um bebê.

O casal realizou um 
chá-revelação intimista para 
descobrir o sexo do bebê 
e distribuíram alegria ao 
descobrirem que aguardam 
a chegada de uma menina: a 
Maria Luísa.

Essa é a segunda herdeira 
do casal, que chega para fazer 
companhia ao primogênito, 
Paulo Neto, de 4 anos.

E mais...
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