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Após diálogos que não chegaram a resultar em acordos efetivos, Rússia e Ucrânia voltam hoje a discutir condições para um possível cessar-fogo e 
retirada das tropas russas por meios diplomáticos. Os detalhes sobre o novo encontro entre os representantes dos dois países foram acertados em 

discussão neste domingo (27), em videoconferência, conforme informou o negociador ucraniano David Arakhamia. INTERNACIONAL7

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

Rússia e Ucrânia iniciam novas 
conversas para firmar acordo

Os dois países tentam mais uma vez, nesta segunda, encontrar termos comuns para frear 
o conflito. A nova rodada de negociações ocorre na Turquia e se estende por esta semana

PSB: Alckmin será 
indicado como vice 
de Lula na primeira 
quinzena de abril

ÚLTIMAS8

Legumes, frutas e 
hortaliças somam 
alta de 25% na 
variação de preço

ECONOMIA9

Vereadores buscam 
ampliar liberação 
do uso de máscara 
na capital cearense
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Central Fotovoltaica Sol do Futuro III S.A.
CNPJ/MF nº 24.554.723/0001-09 - NIRE 23.300.040.546

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de março de 2022
I. Data, Hora e Local: Aos 23 de março de 2022, às 11h00min, na sede social da Central Fotovoltaica 
Sol do Futuro III S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de Aquiraz, Estado do Ceará, na Estrada Aqui-
raz, S/nº, Parte C, Fazenda Caga Fogo, CEP 61.700-000. II. Convocação e Presença: dispensada a 
publicação do edital de convocação, tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionis-
tas”, arquivado na sede social, observado o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). III. Ordem do Dia: Deliberar 
acerca das seguintes matérias: (a) aprovação da redução do capital social da Companhia, nos termos 
do Artigo 173 da Lei das S.A., bem como a consequente alteração da redação do caput do Artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia; e (b) autorização para a Diretoria da Companhia para a prática de todos 
e quaisquer atos necessários para a implementação da deliberação acima, conforme aprovada. IV. 
Mesa: Presidente: Luiz Maia de Gutierrez Ballester; e Secretária: Daniele Merki Rocha. V. Delibera-
ção: Após examinados e discutidos, foi aprovada, por unanimidade de votos e sem ressalvas: A) A redu-
ção do capital social da Companhia de R$ 47.319.749,25 (quarenta e sete milhões, trezentos e dezenove 
mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) para R$ 43.857.549,25 (quarenta e três 
milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), 
mediante o cancelamento de 4.928.730 (quatro milhões, novecentas e vinte e oito mil, setecentas e trinta) 
ações ordinárias emitidas pela Companhia e de propriedade da acionista Atlas Energia Renovável do 
Brasil S.A., e restituição da quantia de R$ 3.462.200,00 (três milhões, quatrocentos e sessenta e dois 
mil e duzentos reais) referente a redução do capital à acionista Atlas Energia Renovável do Brasil S.A. 
(A.1) Decorrido o prazo legal para oposição de credores estabelecido no Artigo 174 da Lei das S.A., o 
pagamento da restituição do capital será realizado mediante moeda corrente nacional. (A.2) Uma vez que 
a redução de capital acima aprovada se torne eficaz, fica aprovada a alteração da redação do caput do 
Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º O 
capital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ R$ 
43.857.549,25 (quarenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove 
reais e vinte e cinco centavos), dividido em 72.132.702 (setenta e duas milhões, cento e trinta e duas mil, 
setecentas e duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” (B) a autorização para que 
os Administradores da Companhia possam praticar todos os atos e tomar todas as demais providências 
necessárias à implementação das deliberações aprovadas na presente assembleia, os quais ficam 
investidos, desde já, dos mais amplos poderes para representar a Companhia perante as autoridades 
públicas federais, estatuais ou municipais, incluindo juntas comerciais, secretarias federais, estaduais 
ou municipais, podendo promover junto aos órgãos públicos competentes as alterações que se fizerem 
necessárias. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse 
fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. VII. Assinaturas: Luiz Maia de Gutierrez Ballester 
(Presidente); Daniele Merki Rocha (Secretária); e Atlas Energia Renovável do Brasil S.A. (Acionista / 
R.p por seu Diretor Luiz Maia de Gutierrez Ballester). VIII. Lavratura e Aprovação da Ata: A presente 
ata foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes, e é lavrada em duas vias de igual teor 
e forma. A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Aquiraz/CE, 23 de março 
de 2022. Mesa: Luiz Maia de Gutierrez Ballester - Presidente, Daniele Merki Rocha - Secretária. 
Acionista: Atlas Energia Renovável do Brasil S.A. - (Luiz Maia de Gutierrez Ballester - Diretor).

Central Fotovoltaica Sol do Futuro II S.A.
CNPJ/MF nº 24.525.688/0001-91 - NIRE 23.300.040.562

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de março de 2022
I. Data, Hora e Local: Aos 23 de março de 2022, às 10h30min, na sede social da Central Fotovoltaica 
Sol do Futuro II S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de Aquiraz, Estado do Ceará, na Avenida Lagoa 
de Telha, S/nº, Parte B, Fazenda Caga Fogo, CEP 61.700-000. II. Convocação e Presença: dispen-
sada a publicação do edital de convocação, tendo em vista a presença do acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença 
de Acionistas”, arquivado na sede social, observado o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). III. Ordem do Dia: 
Deliberar acerca das seguintes matérias: (a) aprovação da redução do capital social da Companhia, 
nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A., bem como a consequente alteração da redação do caput 
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (b) autorização para a Diretoria da Companhia para 
a prática de todos e quaisquer atos necessários para a implementação da deliberação acima, confor-
me aprovada. IV. Mesa: Presidente: Luiz Maia de Gutierrez Ballester; e Secretária: Daniele Merki 
Rocha. V. Deliberação: Após examinados e discutidos, foi aprovada, por unanimidade de votos e sem 
ressalvas: A) A redução do capital social da Companhia de R$ 47.754.430,41 (quarenta e sete milhões, 
setecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e um centavos) para R$ 
43.918.430,41 (quarenta e três milhões, novecentos e dezoito mil, quatrocentos e trinta reais e quaren-
ta e um centavos), mediante o cancelamento de 5.538.640 (cinco milhões, quinhentas e trinta e oito mil, 
seiscentas e quarenta) ações ordinárias emitidas pela Companhia e de propriedade da acionista Atlas 
Energia Renovável do Brasil S.A., e restituição da quantia de R$ 3.836.000,00 (três milhões, oitocentos 
e trinta e seis mil reais) referente a redução do capital à acionista Atlas Energia Renovável do Brasil S.A. 
(A.1) Decorrido o prazo legal para oposição de credores estabelecido no Artigo 174 da Lei das S.A., o 
pagamento da restituição do capital será realizado mediante moeda corrente nacional. (A.2) Uma vez 
que a redução de capital acima aprovada se torne eficaz, fica aprovada a alteração da redação do caput 
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 
5º O capital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de 
R$ 43.918.430,41 (quarenta e três milhões, novecentos e dezoito mil, quatrocentos e trinta reais e qua-
renta e um centavos), dividido em 72.663.928 (setenta e duas milhões, seiscentas e sessenta e três mil, 
novecentas e vinte e oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” (B) a autorização 
para que os Administradores da Companhia possam praticar todos os atos e tomar todas as demais 
providências necessárias à implementação das deliberações aprovadas na presente assembleia, os 
quais ficam investidos, desde já, dos mais amplos poderes para representar a Companhia perante as 
autoridades públicas federais, estatuais ou municipais, incluindo juntas comerciais, secretarias federais, 
estaduais ou municipais, podendo promover junto aos órgãos públicos competentes as alterações que 
se fizerem necessárias. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes 
quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. VII. Assinaturas: Luiz Maia de Gutierrez 
Ballester (Presidente); Daniele Merki Rocha (Secretária); e Atlas Energia Renovável do Brasil S.A. 
(Acionista / R.p por seu Diretor Luiz Maia de Gutierrez Ballester). VIII. Lavratura e Aprovação da Ata: A 
presente ata foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes, e é lavrada em duas vias de 
igual teor e forma. A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Aquiraz/CE, 23 de 
março de 2022. Mesa: Luiz Maia de Gutierrez Ballester - Presidente,  Daniele Merki Rocha - Secre-
tária. Acionista: Atlas Energia Renovável do Brasil S.A. - (Luiz Maia de Gutierrez Ballester - Diretor).

Central Fotovoltaica Sol do Futuro I S.A.
CNPJ/MF nº 24.514.760/0001-85 - NIRE 23.300.040.554

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022
I. Data, Hora e Local: Aos 23 de março de 2022, às 10h00min, na sede social da Central Fotovoltaica Sol 
do Futuro I S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de Aquiraz, Estado do Ceará, na Avenida Lagoa de 
Telha, S/nº, Parte A, Fazenda Caga Fogo, CEP 61.700-000. II. Convocação e Presença: dispensada a 
publicação do edital de convocação, tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”, 
arquivado na sede social, observado o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). III. Ordem do Dia: Deliberar acerca das 
seguintes matérias: (a) aprovação da redução do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 
173 da Lei das S.A., bem como a consequente alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia; e (b) autorização para a Diretoria da Companhia para a prática de todos e 
quaisquer atos necessários para a implementação da deliberação acima, conforme aprovada. IV. Mesa: 
Presidente: Luiz Maia de Gutierrez Ballester; e Secretária: Daniele Merki Rocha. V. Deliberação: 
Após examinados e discutidos, foi aprovada, por unanimidade de votos e sem ressalvas: A) A redução 
do capital social da Companhia de R$ 46.001.353,44 (quarenta e seis milhões, um mil, trezentos e 
cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 44.197.553,44 (quarenta e quatro milhões, 
cento e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), mediante 
o cancelamento de 3.088.552 (três milhões, oitenta e oito mil, quinhentas e cinquenta e duas) ações 
ordinárias emitidas pela Companhia e de propriedade da acionista Atlas Energia Renovável do Brasil 
S.A., e restituição da quantia de R$ 1.803.800,00 (um milhão, oitocentos e três mil e oitocentos reais) 
referente a redução do capital à acionista Atlas Energia Renovável do Brasil S.A. (A.1) Decorrido o prazo 
legal para oposição de credores estabelecido no Artigo 174 da Lei das S.A., o pagamento da restituição 
do capital será realizado mediante moeda corrente nacional. (A.2) Uma vez que a redução de capital 
acima aprovada se torne eficaz, fica aprovada a alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º O capital social da 
Companhia totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 44.197.553,44 
(quarenta e quatro milhões, cento e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta 
e quatro centavos), dividido em 83.150.220 (oitenta e três milhões, cento e cinquenta mil, duzentas 
e vinte) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” (B) a autorização para que os 
Administradores da Companhia possam praticar todos os atos e tomar todas as demais providências 
necessárias à implementação das deliberações aprovadas na presente assembleia, os quais ficam 
investidos, desde já, dos mais amplos poderes para representar a Companhia perante as autoridades 
públicas federais, estatuais ou municipais, incluindo juntas comerciais, secretarias federais, estaduais 
ou municipais, podendo promover junto aos órgãos públicos competentes as alterações que se fizerem 
necessárias. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse 
fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. VII. Assinaturas: Luiz Maia de Gutierrez Ballester 
(Presidente); Daniele Merki Rocha (Secretária); e Atlas Energia Renovável do Brasil S.A. (Acionista / 
R.p por seu Diretor Luiz Maia de Gutierrez Ballester). VIII. Lavratura e Aprovação da Ata: A presente 
ata foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes, e é lavrada em duas vias de igual teor 
e forma. A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Aquiraz/CE, 23 de março 
de 2022. Mesa: Luiz Maia de Gutierrez Ballester - Presidente; Daniele Merki Rocha - Secretária. 
Acionista: Atlas Energia Renovável do Brasil S.A. (Luiz Maia de Gutierrez Ballester - Diretor)
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5O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 28 de março de 2022

Defasagem. A demora da Petrobras em executar reajustes de preços para compensar a alta do 
petróleo causaram perdas de ao menos R$ 18,7 bilhões nos últimos dois anos. A estimativa foi feita 
com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).NACIONAL

FOTO DIVULGAÇÃO/TSE

Isso é um esculacho
Presidente Bolsonaro chama de ‘crime’ a co-

brança do ICMS sobre o preço na bomba

A prioridade no PT para 2022 é ele-
ger deputados federais. A ideia 
é tentar sobreviver, já que não 
há garantia de vitória para Lula, 

e apenas o tamanho da bancada na Câmara 
dos Deputados no início da legislatura é o que 
dita quanto o partido vai receber dos fundões 
eleitoral e partidário, pelos próximos quatro 
anos. Acostumado à fartura do financiamento 
público desde 2015, o PT perdeu espaço nos 
governos estaduais e pode começar 2023 lon-
ge da atual posição de terceiro maior partido 
da Casa.

Sem contingência
Caso Lula perca a eleição de outubro, ele terá 

80 anos em 2026, quando teria nova oportuni-
dade de tentar voltar ao Palácio do Planalto. 

Vale tudo
O PT tenta emular o modelo Tiririca e Jean 

Wilis de eleição pela fama. Tentou o ator José de 
Abreu, que já avisou que desistiu dessa furada.

Câmara é foco
Presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR) é 

deputada federal. Deve tentar ficar onde está, 
como o ex-ministro da Saúde Alexandre Padi-
lha (SP).

Já foi grande
Ex-senador, Lindbergh Farias poderia tentar 

voltar ao Senado, mas deve ser candidato a depu-
tado, assim como outros vereadores do PT do Rio.

Alta de 75%
Em março de 2019, o preço médio do 

diesel (ANP), era R$3,53, sobre o qual in-
cide a alíquota do ICMS. Hoje o preço mé-
dio é de R$ 6,20.

Discurso doce
O principal argumento usado para apro-

var o projeto foi uma possível redução na 
bomba de 8% na gasolina, 7% no etanol e 
3,75% no diesel.

A esperteza
A jogada é garantir a arrecadação atual, 

que bate recordes seguidos, quando o con-
flito na Ucrânia se resolver e o preço do 
petróleo diminuir.

Com ou sem Lula, prioridade do PT é eleger deputados

O PODER SEM PUDOR

Contam na Bahia que foi animada a elei-
ção para presidente da Câmara Municipal 
de Bom Jesus da Lapa, em janeiro de 2001. 
Indicado pelo prefeito, o vereador Valdivino 
Borges fazia seu discurso quando alguém o 

interrompeu para se referir à sua condição de 
semianalfabeto: “Sai daí, seu burro!”. Valdivi-
no olhou para o agressor e respondeu na lata: 
“Eu sou burro e sou o presidente da Câmara, 
e você, que não é, está aí me dando coice!...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Um burro na plateia

ICMS de R$1 nivela receita de 
Estados pelo alto
O acordo para fixar o valor 
cobrado do ICMS sobre os 
combustíveis em R$1 acaba por 
nivelar a receita dos Estados 
pelo alto, confirmando a máxi-
ma de que esse tipo de acordo 
político sempre sai caro para 
os pagadores de impostos. A 
maior prova disso, segundo 
economistas, é que todos os 
governadores tinham dificul-
dades para fechar as contas 
devido a despesas obrigató-
rias, especialmente gasto com 
pessoal, mas a alta nos com-
bustíveis elevou arrecadação e 
acabou com o problema.

20% menor
Na primeira pesquisa Ipespe de 2022, 

no cenário estimulado de 2º turno, Lula 
(PT) tinha 56%, Bolsonaro tinha 31%. 
Este mês, Lula aparece com 53% e Bol-
sonaro com 33%. A diferença caiu de 25 
para 20 pontos.

A quem interessa?
O PT propaga que “mais de 150 econo-

mistas” assinaram manifesto anti-privati-
zação da Eletrobras. Do total, 76 são do 
Rio de Janeiro. Por acaso e mera coinci-
dência, a sede da estatal é na capital flu-
minense.

Uso da máquina
A deputada Bia Kicis (União-DF) acio-

nou por propaganda antecipada entidades 
que entregam carteira estudantil atacando o 
presidente. “Se outdoor contra Lula não pode, 
carteiras contra Bolsonaro também não”.

Vacinação a jato
Até o mês de maio, o Brasil deve ultra-

passar o Canadá na proporção da popula-
ção vacinada com ao menos uma dose de 
imunizante. Atualmente o país norte-a-
mericano vacinou 85,8% dos habitantes. 
O Brasil, 84,4%.

‘Confraria’
O senador Lasier Martins (PSD-RS) teceu 

novas duras críticas ao STF e defendeu o fim 
das indicações políticas. “Temos que colocar 
gente de carreira, da magistratura, imparciais 
e não os ideológicos que temos lá”.

Ainda não é União
A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul 

deu prazo de 30 dias para o União Brasil re-
gularizar sua situação. O partido (ex-PSL e 
ex-DEM) não consta no Sistema de Gerencia-
mento de Informações Partidárias.

Parceria além da língua
Durante encontro com a ministra Silvia 

Lutucuta (Angola), Marcelo Queiroga (Saú-
de) lembrou que há 10 médicos angolanos em 
formação no Brasil e “em breve, receberemos 
mais 100 profissionais de saúde”.

Ponto de vista
A explicação para a queda no número de invasões 

de terras varia de acordo com o ponto de vista de quem 
afirma: acabou o dinheiro do MST, cresceu o medo de 
ser recebido à bala ou a reforma agrária andou.

Pensando bem…
…ter permissão para opinar é bem diferente 

de expressar opinião.

A determinação é de autoria do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo

O ministro Raul Araú-
jo, do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), classificou 
como propaganda eleitoral 
as manifestações políticas 
das cantoras Pabllo Vittar 
e Marina no Lollapalooza e 
determinou multa de R$ 50 
mil para a organização do 
festival se houver outras. A 
decisão liminar proíbe ma-
nifestações a favor ou con-
tra qualquer candidato ou 
partido político, e foi toma-
da no sábado (26).

Foi acatado parcialmen-
te um pedido da campanha 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) realizado na manhã da-
quele mesmo dia. Os advoga-
dos do PL também haviam 
solicitado condenação do 
Lollapalooza por propagan-
da eleitoral antecipada, o 
que não ocorreu. “De uma 
apreciação das fotografias 
e vídeos colacionados aos 
autos, percebe-se que os 
artistas mencionados na 
inicial fazem clara propa-
ganda eleitoral em benefí-
cio de possível candidato 
ao cargo de Presidente da 
República, em detrimento 
de outro possível candidato, 
em flagrante desconformi-
dade com o disposto na le-
gislação eleitoral, que veda, 
nessa época, propaganda de 
cunho político-partidária 
em referência ao pleito que 
se avizinha”, diz o ministro 
na decisão.

“Defiro parcialmente o 
pedido de tutela antecipa-
da formulada na exordial 
da representação, no senti-
do de prestigiar a proibição 
legal, vedando a realização 
ou manifestação de propa-
ganda eleitoral ostensiva e 
extemporânea em favor de 
qualquer candidato ou par-
tido político por parte dos 

músicos e grupos musicas 
que se apresentem no festi-
val, sob pena de multa de R$ 
50.000,00 por ato de descum-
primento, a ser suportada 
pelos representados, até 
ulterior deliberação desta 
Corte”, diz a decisão.

Bolsonaro foi o principal 
alvo dos protestos nos dois 
primeiros dias do festival. 
Na sexta (26), antes de dei-
xar o show, Pabllo desceu 
no meio da plateia e cami-
nhou com uma bandeira 
com o rosto do Lula. O ato 
rendeu gritos a favor do pe-
tista e de críticas ao presi-
dente Jair Bolsonaro, que se 
misturaram com aplausos 
à artista. Durante o show, 
a cantora já havia feito “L” 
com as mãos, em referência 
ao ex-presidente. Já Marina 
xingou Bolsonaro e o man-
datário russo Vladimir Pu-
tin. “Existe um momento 
para músicas pop e um mo-
mento para músicas políti-
cas. Foda-se o Putin, foda-se 

Bolsonaro, estamos cansados 
dessa energia”, disse.

Especialistas
Juristas consideraram que 

a decisão confunde propa-
ganda eleitoral com liberdade 
de expressão. Para Fernando 
Neisser, presidente da Co-
missão de Direito Político e 
Eleitoral do IASP, o Instituto 
dos Advogados de São Pau-
lo, a decisão faz uma leitura 
equivocada da lei, reformada 
recentemente para dar mais 
liberdade ao debate público. 
“Criticar um governante em 
exercício ou cantar o nome 
de um possível candidato 
não são atos de propaganda 
antecipada ilegal, pois não há 
pedido explícito de voto nem 
uso de meio proibido pela 
lei”, afirma ele.

O professor de direito 
constitucional Roger Stiefel-
mann Leal, docente da Facul-
dade de Direito da Universi-
dade de São Paulo (USP), 
declara que manifestações 

individuais ou coletivas so-
bre partidos, pré-candidatos 
e propostas merecem, como 
regra geral, proteção do di-
reito e da justiça, sejam elas 
elogiosas ou críticas. Para 
ele, limitar a manifestação da 
opinião política de pessoas e 
grupos, seja em eventos cul-
turais ou nas redes sociais, 
por exemplo, sob o funda-
mento de propaganda elei-
toral antecipada, assume-se 
o risco de sufocar aspectos 
essenciais do regime demo-
crático.

“A todos, de Pabllo Vittar 
a Allan dos Santos, é assegu-
rado o direito de expressar 
democraticamente opiniões 
críticas sobre candidaturas, 
partidos, governos e deci-
sões de agentes públicos. 
Fazer propaganda eleitoral 
e expressar opiniões pes-
soais sobre política não me-
recem ser confundidos, sob 
pena de identificar a aplica-
ção da lei eleitoral a conde-
nável ato de censura”, diz.

Aplicação da 4ª dose 
começa no início de 
abril em São Paulo

Quem tem a partir de 60 
anos no estado de São Paulo 
poderá receber a quarta 
dose da vacina contra a co-
vid-19 a partir do próximo 
dia 5 de abril – mas é preciso 
que a terceira dose tenha 
sido aplicada há ao menos 
quatro meses. O anúncio 
foi feito na manhã deste 
domingo (27) pelo governa-
dor João Doria (PSDB), em 
um posto de vacinação no 
Parque Villa Lobos, na zona 
oeste da capital paulista. A 
decisão tende a ser espelha-

da em outros estados brasi-
leiros a partir das próximas 
semanas. Segundo o tucano, 
a nova etapa da vacinação 
contra o novo coronavírus 
deverá atingir cerca de 4,5 
milhões de pessoas no esta-
do. O anúncio da ampliação 
foi feito em um dos postos 
instalados em seis parques 
públicos da capital neste 
domingo para vacinação 
contra a covid e para o iní-
cio da imunização contra o 
vírus influenza para idosos 
a partir de 80 anos.

TSE veta atos políticos em 
festival e juristas contestam
A decisão veio em decorrência de manifestações de cantoras durante o 
festival Lollapalooza, consideradas como propaganda eleitoral antecipada

BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 19.796.586/0001-70 - NIRE 23.300.045.742

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A SER REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2022
Convocamos os senhores acionistas da Brisanet Participações S.A., sociedade por ações aberta, 
com sede na cidade de Pereiro, Estado do Ceará, na Rodovia CE-138, Trecho Pereiro CE Divisa 
com RN, Km 14, Estrada Carrossal Brisa 1 Km, Portão A, Prédio 1, Entrada 2, 1º Andar, Sala 1, 
CEP 63460-000, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 23.300.045.742 e no Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 19.796.586/0001-70, 
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob 
o código 2608-5 (“Companhia”), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e dos artigos 3º e 5º da Instrução CVM 
nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”), a se reunirem, de 
modo exclusivamente à distância e digital, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a 
ser realizada no dia 26 de abril de 2022, às 10:00 (“AGOE”), a fim de discutir e deliberar sobre as 
seguintes matérias:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o rela-
tório da administração, o parecer dos auditores independentes e o relatório do Comitê de Auditoria 
Estatutário da Companhia; (ii) aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social 
a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) deliberar sobre a proposta de destinação do re-
sultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo a distribuição de dividendos.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social a 
ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (ii) alteração e consolidação do estatuto social da 
Companhia (“Estatuto Social”), contemplando (a) a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social; e (b) a exclusão do atual artigo 54 do Estatuto Social.
Instruções e Informações Gerais:
Conforme autorizado pelo artigo 21-C, parágrafo 3º, da Instrução da CVM 481, a AGOE será rea-
lizada de modo exclusivamente à distância e digital, podendo os senhores acionistas participar e 
votar por meio do sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia ou exercer o direito de 
voto mediante uso do Boletim de Voto (conforme abaixo definido), em ambos os casos nos termos 
previstos na Instrução da CVM 481. A Companhia adotará o sistema de participação à distância, 
permitindo que seus acionistas participem da AGOE ao acessarem a plataforma digital, desde que 
observadas as condições abaixo resumidas. As informações detalhadas relativas à participação na 
AGOE por meio do sistema eletrônico estão disponíveis na proposta da administração para a AGOE 
(“Proposta da Administração”) que poderá ser acessada por meio dos websites da Companhia 
(https://ri.brisanet.com.br/), da CVM (gov.br/cvm) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.
b3.com.br). Para participarem, os acionistas deverão enviar solicitação por e-mail à Companhia 
para o endereço falecomri@grupobrisanet.com.br, até às 18 horas do dia 22 de abril de 2022, o qual 
deverá conter toda a documentação necessária (conforme indicada na Proposta da Administração) 
para permitir a participação do acionista na AGOE. Os acionistas que não enviarem a solicitação 
de cadastramento no prazo acima referido não poderão participar da AGOE, nos termos do artigo 
5º, parágrafo 3º, da Instrução da CVM 481. Tendo em vista a necessidade de adoção medidas de 
segurança na participação à distância, a Companhia enviará, por e-mail, as instruções, o link e a 
senha necessários para participação do acionista por meio da plataforma digital somente àqueles 
acionistas que tenham apresentado corretamente sua solicitação no prazo e nas condições apre-
sentadas na Proposta da Administração, e após ter verificado, de forma satisfatória, os documentos 
de sua identificação e representação (conforme indicados na Proposta da Administração). O link e 
senha recebidos serão pessoais e não poderão ser compartilhados sob pena de responsabilização. 
Ainda, o acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância poderá: (i) transmitir as 
instruções de voto diretamente pelas instituições e/ou corretoras que mantém suas posições em 
custódia; (ii) transmitir as instruções de voto diretamente ao escriturador das ações da Companhia, 
qual seja o Banco Bradesco S.A.; ou (iii) preencher o boletim de voto à distância (“Boletim de 
Voto”) disponível nos endereços indicados abaixo e enviá-lo diretamente à Companhia, conforme 
instruções contidas na Proposta da Administração para a AGOE. Para mais informações, observar 
as regras previstas na Instrução CVM 481, na Proposta da Administração e no Boletim de Voto. 
Sem prejuízo da possibilidade de participar e votar na AGOE, conforme instruções contidas neste 
Edital de Convocação e na Proposta da Administração, a Companhia recomenda aos seus acio-
nistas que utilizem e seja dada preferência ao Boletim de Voto para fins de participação na AGOE, 
evitando que problemas decorrentes de equipamentos de informática ou de conexão à rede mundial 
de computadores dos acionistas prejudiquem o exercício do seu direito de voto na AGOE. Estarão 
à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia e nos websites da Companhia (https://
ri.brisanet.com.br/), da CVM (gov.br/cvm) e da B3 (www.b3.com.br), nos termos da Instrução da 
CVM 481, a Proposta da Administração e cópia dos demais documentos relacionados às matérias 
constantes da ordem do dia da AGOE.

Pereiro, 25 de março de 2022.
João Paulo Estevam - Presidente do Conselho de Administração
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Segurança. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) recebeu, na última semana, os consultores do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com objetivo de otimizar a utilização do recurso de financiamento – US$ 
52,1 milhões, mais de R$ 290 milhões – proveniente do banco, que está sendo executado na segurança pública do Ceará.CIDADES

O juiz Tiago Dias da Silva, da 32ª Zona Eleitoral de 
Camocim, julgou lícita a eleição da prefeita de Camo-
cim, a professora Elizabete Magalhães (Betinha) e de 
seu vice, o médico Ismael Gomes Pinheiro. Com base 
em denúncias, o Ministério Público local os denun-
ciou à Justiça por abuso de poder econômico e políti-
co. Também foram incluídos nas denúncias o deputado 
Sérgio Aguiar, a ex-prefeita Mônica Aguiar, o radialista 
Tadeu Nogueira e a Rádio União. Ao ouvir a defesa dos 
acusados, o próprio Ministério Público Eleitoral con-
cluiu que não houve dolo nem a intenção de burlar a 
legislação eleitoral. No caso da Rádio União, o argu-
mento era de que houve um debate durante a campa-
nha e que “somente com uma das candidatas, no caso 
Betinha, compareceu”. A emissora comprovou que foi 
feito convite à segunda candidata, Euvaldete Ferro, que 
preferiu não comparecer ao programa.

Justiça confirma Betinha

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 28 de março de 2022  O ESTADO                     

Assaré
O prefeito Libório Leite (PDT), em entrevistas a 

radialistas e jornalistas caririenses, bem como via redes 
sociais da prefeitura, confirma gestões junto ao governo 
estadual visando conseguir recursos para ampliação e 
melhorias diversas do hospital local.

Eleições 2022
A Justiça Eleitoral no Brasil, através do TSE, Tribunal 

Superior Eleitoral e dos TREs-Tribunais Regionais Elei-
torais, volta a lembrar que os eleitores faltosos e ou os 
que precisam obter o seu título para poderem votar nas 
eleições de outubro vindouro têm até o dia quatro (4) de 
maio para fazê-lo. Estejam atentos.

Propaganda começou
Verdade. As propagandas partidárias já estão em 

pleno vigor através da mídia. As inserções no âmbito es-
tadual estão ocorrendo das 19h30 às 22h30 às segundas, 
quartas e sextas e, no âmbito nacional, as terças, quintas 
e sábados. Prestem bem a atenção ao que é dito e prome-
tido pelos partidos e seus prováveis futuros candidatos.

Água para todos
A propósito da recente data (22 de março), consi-

derado o Dia Mundial da Água, graças a resolução A/
RES/34/193 da ONU, Organização das Nações Unidas, 
revelou o ex-deputado João Alfredo, que é preciso reafir-
mar que o precioso líquido, elemento fundamental para 
a vida de seres humanos, plantas e animais, não pode ser 
nunca considerada uma mercadoria. "Pelo contrário, é um 
direito humano fundamental e um bem comum de todos".

César no Becco
O ex-deputado estadual César Barreto desmente es-

peculações de que voltará a disputar vaga ao Legislativo 
Estadual. "Vou continuar contando estórias no Becco, em 
Sobral". O conhecido sobralense acabou de lançar um 
novo livro.

Cidadania bem recebida
Animado com o título honorário de Guaiúba, recente-

mente recebido, o presidente da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Ceará, Evandro Leitão, admite que 
igualmente será votado por um grupo de amigos daquele 
município seja qual for o cargo que venha a disputar nas 
eleições de outubro vindouro.

Sem fundamento
A oposição em Camocim tentou envolver a ex-pre-

feita Mônica por distribuição de máscara. A defesa 
justificou que era a missão municipal diante o auge da 
pandemia da Covid19. Em relação ao deputado Sérgio 
Aguiar (Foto) ficou provado que não houve, de sua 
parte, qualquer ingerência nas “irregularidades” de-
nunciadas. No caso do radialista Tadeu Nogueira, tanto 
o MP como a Justiça entenderam que ele cumpriu sua 
missão jornalística. Os inocentados foram defendidos 
pelo grupo da advogada Isabel Mota, que herdou a 
mesma sabedoria jurídica do seu saudoso pai, nosso 
conterrâneo do Tauá e parente, Aroldo Mota.

Pefoce do Vale do Curu é entregue;
mais investimentos são anunciados

O Governo do Ceará en-
tregou, em Itapipoca, nesse 
sábado (26), o novo Núcleo 
de Perícia Forense da Região 
do Vale do Curu, que ficará 
sediado no município. Além 
disso, o Executivo estadual 
assinou ordens de serviço 
para a construção de equi-
pamentos como areninhas e 
obras hídricas. Com investi-
mento de R$ 4,4 milhões, o 
novo núcleo da Pefoce home-
nageia José Silva, que prestou 
relevantes serviços à popu-
lação de Itapipoca quando 
atuou como servidor da Fun-
dação Nacional de Saúde e do 
Banco do Brasil.

Segundo a estimativa da 

gestão estadual, a unidade 
beneficiará mais de 772 mil 
pessoas que moram nos 22 
municípios da região: Aca-
raú, Amontada, Apuiarés, 
Bela Cruz, Cruz, Irauçuba, 
Itapajé, Itapipoca, Itarema, 
Jijoca de Jericoacoara, Mar-
co, Miraíma, Morrinhos, 
Paracuru, Paraipaba, Pen-
tecoste, São Luiz do Curu, 
Tejuçuoca, Trairi, Tururu, 
Umirim e Uruburetama. 

“No Ceará já foram quase 
15 mil homens da Segurança 
Pública contratados em ser-
viço público. Nós temos hoje 
a maior frota de aeronaves de 
helicóptero biturbina da Po-
lícia. Nós espalhamos o Raio 

em 59 bases, inclusive aqui 
em Itapipoca para ajudar a 
segurança. A Polícia hoje tem 
o que há de melhor em armas 
e inteligência. Temos hoje 
cerca de 3.500 câmeras co-
nectadas a um sistema inteli-
gente de videomonitoramen-
to”, enfatizou o governador 
Camilo Santana (PT) durante 
a entrega do equipamento.

Além de equipamentos e 
mobiliário específicos para 
a atuação da Perícia Foren-
se do Ceará, o núcleo conta 
com o reforço de profissio-
nais que integram o grupo 
de 212 novos servidores da 
Pefoce empossados na últi-
ma quarta-feira (23), como 

ressalta o perito geral do Es-
tado, Júlio Torres. “O Núcleo 
da Itapipoca já é uma uni-
dade que nasce grande. Esse 
é o 10° Núcleo da Pefoce. Ti-
vemos recentemente a nome-
ação de 212 novos servidores, 
e esses servidores já estão aqui 
hoje”, pontuou. Durante a so-
lenidade, foi assinada ordem 
serviço para a construção de 
duas Areninhas em Itapipo-
ca. Duas comunidades vão ter 
mais esporte e lazer em cam-
po society com grama sinté-
tica, alambrados e rede, além 
de vestiários com banheiros. 
Os acessos aos equipamentos 
também receberão pavimen-
tação e torres de iluminação.

Aproximadamente 65% 
dos bebês nascidos no Hos-
pital Geral Dr. César Cals 
(HGCC), unidade da Se-
cretaria da Saúde do Ceará 
(Sesa), são registrados na 
própria unidade. Os peque-
nos já saem da maternidade 
com o primeiro documento, 
como cidadãos. Com o obje-
tivo de ampliar esse núme-
ro e favorecer os pais com 
mais tempo para registrar 
os filhos, o HGCC esten-
de novamente o período de 
funcionamento da Unidade 
Interligada de Registro Ci-
vil. Agora, os novos horários 
vão das 8h às 11h e das 13h 
às 16h. Antes da ampliação, 
a atividade era realizada ex-
clusivamente pela manhã.

Segundo a coordena-
dora do Serviço Social da 
unidade, Andrea Soares, 
o serviço em dois turnos 
permite que os pais tenham 

mais tempo para se progra-
mar e providenciar toda a 
documentação necessária. 
Esta, por sinal, é uma das 
principais dificuldades en-
frentadas, visto que muitos 
não possuem ou perderam 
os documentos. “Há ca-
sos, por exemplo, em que o 
bebê está na Unidade Neo-
natal, a mãe se encontra na 
UTI [Unidade de Terapia 
Intensiva]”, detalha.

Ainda de acordo com 
Andrea, a meta do Hospi-
tal César Cals é que 90% 
dos bebês que nascem no 
hospital saiam da unidade 
devidamente registrados. 
“Por que 90%? Porque a 
gente tem uma parcela da 
população que ainda tem 
dificuldade na documenta-
ção civil, seja por perda ou 
por questões de vulnerabi-
lidade social”, explicou. 

Dentre as pessoas be-

neficiadas pelo serviço 
do HGCC, está o casal 
Weydna Vitória Silva de 
Sousa, 21, e Jefferson Silva 
Gomes, 27, que registraram 
a filha, Jennifer Sofia, no 
último dia 23, dois dias de-
pois de seu nascimento. Na 
avaliação de Weydna, sair 
do hospital com o registro 
feito representa uma como-
didade. “A assistente social 
falou para mim sobre o re-
gistro. Eu achei bom, fica 
mais fácil. Já sai daqui re-
gistrada (a filha) e não pre-
cisa ir para outro canto. E 
agora tem mais tempo. Se 
a pessoa tiver um compro-
misso de manhã, pode vir 
outra hora”, pontuou.

Certidões emitidas
Implantada em 7 de agosto 

de 2008, a Unidade Interliga-
da de Registro Civil emitiu 
24.125 certidões de nasci-

mento. Segundo a gestão do 
hospital, em média, são rea-
lizados de dez a 15 registros 
por dia. Em 12 de dezembro 
de 2016, a unidade começou 
a realizar a emissão de certi-
dão de óbito. Já em 12 de ju-
nho de 2017, passou a emitir 
o número de CPF nas certi-
dões de nascimento.

Com a ampliação do ho-
rário de funcionamento, de 
acordo com Marcilane de 
Sousa Costa, 26, os servi-
ços prestados pela unida-
de foram otimizados. Ela 
e o marido, Paulo José da 
Silva, 30, comemoram a 
medida. “A assistente so-
cial falou comigo ainda na 
sala de parto e depois aqui 
na enfermaria”. Nem todo 
momento a gente está dis-
ponível, porque tem que 
amamentar, tem a medica-
ção. Funcionando à tarde, 
deu certo”, apontou.

HOSPITAL CÉSAR CALS
Unidade amplia horários do serviço 

de registro civil para dois turnos
Objetivo é permitir que os pais tenham mais tempo para se programar e providenciar 

toda a documentação necessária. Antes, o atendimento só acontecia pela manhã

ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - AVISO DE LICITAÇÃO 
– PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.002/2022 – PP  SRP. O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA 
IBIAPABA, Através de sua Comissão Especial de Licitação torna público que se encontra a disposição 
dos interessados o Edital na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 01.002/2022 – PP SRP, sessão 
pública marcada para o dia 07 de Abril de 2022, as 09:00h, cujo objeto é a Seleção de Melhor 
Proposta através de Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Materiais de 
Limpeza, Gêneros Alimentícios, Materiais de Consumo e Permanentes, Expediente, Materiais 
Pedagógicos, e Equipamentos de Proteção Individual para atender as necessidades das 
Unidades de Responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba – CPSI. O referido 
Edital poderá ser adquirido no Site www.tcm.ce.gov.br/licitações conforme IN- 01/2011 e no Consórcio 
Público de Saúde da Ibiapaba, localizado na Rua Capitão Pedro, 540, sala 05, Centro, Ibiapina-CE, 
horário de 8:00 as 12:00h. Ibiapina-CE, 28 de Março de 2022. Anna Eugênia Freire Lima - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - AVISO DE LICITAÇÃO 
– PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.003/2022 – PP  SRP. O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 
DA IBIAPABA, Através de sua Comissão Especial de Licitação torna público que se encontra a 
disposição dos interessados o Edital na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 01.003/2022 – PP 
SRP, sessão pública marcada para o dia 08 de Abril de 2022, as 09:00h, cujo objeto é a   Seleção 
de Melhor Proposta através de Registro de Preços para Eventual Contratação do Tipo Maior 
Desconto por demanda para Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Prédios 
e Espaços Públicos vinculados ao Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba – CPSI, com 
Fornecimento de Mão de Obra, Materiais e Peças de Reposição sobre as Tabelas de Serviços 
e Insumos Atualizadas (Vigente) à Época da Contratação – SEINFRA uu Tabela de Planos e 
Serviços e Tabela SINAPI (Ambas com Desoneração). O referido Edital poderá ser adquirido 
no Site www.tcm.ce.gov.br/licitações conforme IN- 01/2011 e no Consórcio Público de Saúde da 
Ibiapaba, localizado na Rua Capitão Pedro, 540, sala 05, centro, Ibiapina-CE, horário de 8:00 as 
12:00h. Ibiapina-CE, 28 de Março de 2022. Anna Eugênia Freire Lima - Pregoeira.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CORREIOS E TELÉGRA-
FOS E SIMILARES DO ESTADO DO CEARÁ SINTECT-CE

AVISO RESUMIDO DAS ELEIÇÕES SINDICAIS 2022-2025 - DIRETO-
RIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E SUPLENTES

O Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos e Similares do 
Estado do Ceará, SINTECT-CE, CNPJ 23.563.307/0001-04, entidade de 
Primeiro Grau, com sede na Rua Assunção, 477 – Centro, Fortaleza-Ce, 
Cep: 60050-010, através de sua representante legal, infra-assinada, no 
uso de suas atribuições legais e estatutária, conforme prever o Art. 51. 
Informar que as inscrições de chapas ocorrerão entre os dias 29 de Março 
a 12 de Abril de 2022, devendo ser protocolados na Secretaria do Sindi-
cato, situada na Rua Assunção, 477 – Centro, Fortaleza-CE, de segunda 
a sexta, no horário das 08:30 às 12:00h e das 13:00 às 16:30h. A votação 
será nos dia 12 e 13 de Maio de 2022. As unidades que terão Urnas Fi-
xas em Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza: Edifício Sede/ 
AC Central/ CTCE/ Fortaleza GTURN 1 e 2 /CDD Cidade dos Funcio-
nários/AC Alencarina; AC/CDD Parangaba; AC/CDD Messejana; CEE 
Prado/CDD Francisco Sá/CTO; CDD Conjunto Ceará; CDD José Walter; 
CDD Centro; CEE Fortaleza/BR; CDD Aldeota, CDD Caucaia, AC/CDD 
Maracanaú com horário de votação das 08h00 às 17h00, Unidades 
com urnas Itinerantes em Fortaleza e Região Metropolitana de Forta-
leza: CDD Antônio Bezerra; CDD Papicu; CDD Fortaleza; CTCE GTURN 
3; CEE Fortaleza/GTURN 3; AC Iguatemi; AC Barão de Studart; AC Con-
junto Ceará; AC Montese; AC Dragão do Mar; AC Mondubim; AC/CDD 
Rodolfo Teófilo; AC Aldeota/SECOR; CDD Castelão; AC Caucaia, AC Ju-
rema, AC Icaraí, AC Maranguape, AC/CDD Horizonte; com horário de 
votação das 08:00 às 17h00, exceto as urnas do CTCE GTURN 3 em 
que a votação ocorrerá das 00h00 às 06h00. Urnas Fixas no Interior 
do Estado: AC/CDD Juazeiro do Norte, AC/CDD Crato, AC/CDD Sobral, 
com horário de votação das 08:00 às 17h00. Urnas Itinerantes no 
Interior do Estado: AC/CDD Iguatu; AC Crateús; AC Itapipoca; AC Ara-
cati; AC Limoeiro do Norte; AC Russas; Entreposto Russas; AC Canindé; 
AC Quixeramobim; AC Tauá; AC Boa Viagem; AC Camocim; AC Morada 
Nova; AC Barbalha; AC Icó; AC Granja;  AC São Gonçalo do Amarante; 
AC Brejo Santo; AC Paracuru; AC Tabuleiro do Norte; AC Beberibe; AC 
Ipu; AC Milagres; AC Tianguá; AC Várzea Alegre; AC Trairi; AC Paraipaba; 
AC Itaitinga; AC Pedra Branca; com horário de votação das 08:00 às 
17h00, que coletarão os votos nas referidas cidades, conforme Artigo 48 
do Estatuto do SINTECT/CE. Fortaleza, 26 de Março de 2022. MARIA DE 
LOURDES PAZ FÉLIX, Coordenadora Geral do SINTECT-CE

WMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 23.883.942/0001-60

NIRE 23.300.038.401
Assembleia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da WMA INVESTIMENTOS S.A. a comparece-
rem à sede da sociedade, situada na Avenida Barão de Studart, 300, sala 2015, Meire-
les, CEP 60120-000, cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, para participarem da As-
sembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 06 de abril de 2022, às 09:00h, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
     (i) Homologação do aumento do capital social aprovado na Assembleia Geral Ex-
traordinária realizada em 07/02/2022;
    (ii) Alteração do artigo 5º Estatuto Social;
    (iii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia;
    (iv) Outros assuntos de interesse social.

Fortaleza/CE, 28 de março de 2022.
José Vilmar Ferreira

Presidente do Conselho de Administração

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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FOTO DIVULGAÇÃO/BETA

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 28 de março de 2022

Atentado. Um ataque com explosivos em um posto policial na Colômbia resultou na morte de 
um garoto de 12 anos que passava perto do local durante o atentado, que ocorreu em Bogotá, no 
último sábado (26). Outras 18 pessoas ficaram feridas, conforme informaram autoridades locais.INTERNACIONAL

O diálogo entre intermediários de Ucrânia e Rússia, até o momento, não chegou a acordos

Papa critica ataques 
russos e lamenta o 
“martírio” da Ucrânia

O papa Francisco denun-
ciou neste domingo (27), em 
termos especialmente duros, 
“o martírio” da Ucrânia e “a 
agressão” ao país por parte 
da Rússia. “Diante do perigo 
da autodestruição, a huma-
nidade deve compreender 
que chegou a hora de abolir 
a guerra, de cancelá-la da 
história do homem antes 
que ela apague o homem da 
história”, disse ele a milhares 
de pessoas após a tradicional 
oração do Ângelus na praça 
São Pedro do Vaticano.

O pontífice assinalou que 
o conflito não tem sentido 
e que já se estende por um 
período extenso de tempo. 
“Mais de um mês se passou 
desde a invasão da Ucrânia, 
desde o início desta guerra 
cruel e sem sentido, que, 
como toda guerra, é uma 
derrota para todos nós”, 
disse o Papa. “Devemos 
repudiar a guerra, um lugar 
de morte onde pais e mães 
enterram seus filhos, onde 
homens matam seus irmãos 
sem sequer vê-los, onde os 
poderosos decidem e os 
pobres morrem”.

“Essa é a bestialidade da 
guerra, algo que é bárbaro 

e sacrílego”, afirmou ain-
da o Papa, exortando seus 
ouvintes a não considerarem 
o confronto como inevitável 
ou algo com que se deve 
acostumar. “Peço a todos 
os políticos envolvidos 
que reflitam sobre isso, se 
comprometam e, olhando 
para a Ucrânia martirizada, 
entendam que cada dia de 
guerra piora a situação para 
todos”, pontuou, ainda.

Desde a invasão à Ucrâ-
nia, que a Rússia vem cha-
mando de “operação militar 
especial”, o papa tem critica-
do implicitamente Moscou, 
condenando fortemente o 
que chamou de “agressão 
injustificada” e denunciando 
“atrocidades”. No último dia 
18, ele chamou as operações 
militares da Rússia de um 
“abuso perverso de poder”, 
sem mencionar diretamente 
o país, seguindo uma tradi-
ção do Vaticano de buscar ja-
nelas para manter o diálogo 
aberto com todas as partes. 
“O sangue e as lágrimas das 
crianças, o sofrimento de 
mulheres e homens que es-
tão defendendo sua terra ou 
fugindo das bombas abalam 
nossa consciência. 

A Ucrânia afirmou que 
começará uma nova rodada 
de negociações de paz com 
a Rússia a partir de hoje na 
Turquia, após as conversas 
anteriores não terem obti-
do progressos significativos, 
com os dois lados se acu-
sando mutuamente de não 
cooperarem. “Durante as 
discussões, hoje [domingo], 
em videoconferência, ficou 
decidido realizar, na Turquia, 
uma próxima rodada presen-
cial entre os dias 28 e 30 de 
março”, afirmou o negocia-
dor ucraniano David Ara-
khamia neste domingo (27), 
nas redes sociais.

O líder russo nas nego-
ciações, Vladimir Medinski, 
também falou em uma nova 
rodada de conversas, segun-
do agências de notícias do 
país, mas disse que elas ocor-
reriam na terça e na quarta-
-feira, sem especificar o lugar. 
Uma sessão presencial de ne-
gociações russo-ucranianas 
já foi realizada no dia 10 de 
março na cidade turca de 
Antália, entre os ministros de 
Relações Exteriores dos dois 
países, sem conduzir a avan-
ços concretos.

O governo russo afirma 
que um progresso substancial 
nos diálogos é uma condição 
para que os presidentes Vla-
dimir Putin e Volodimir Ze-
lenski possam se reunir para 
negociar um possível fim do 
conflito – o ucraniano vem 
pedindo um encontro desde 
o começo da guerra. Moscou 
afirma que está mostrando 
mais disposição do que a 
Ucrânia a favor das conversas 
e pediu à comunidade inter-
nacional que use a influência 

sobre Kiev para torná-la mais 
construtiva nas negociações.

Declarações
Neste domingo (27), Ze-

lenski voltou a pedir ao Oci-
dente que forneça à Ucrânia 
tanques, aviões e mísseis, afir-
mando também que Moscou 
tem atacado depósitos de com-
bustível e alimentos do país. O 
chefe do setor de inteligência 
militar ucraniano, Kirilo Bu-
danov, disse que o Exército de 
seu país está usando táticas de 
guerrilha para fazer as tropas 
russas recuarem e que Putin 
está tentando dividir a Ucrânia 
em duas para criar uma região 
controlada por Moscou, depois 
de não conseguir dominar todo 
o país. “É uma tentativa de criar 
as Coreias do Norte e do Sul na 
Ucrânia”, disse Budanov em um 
comunicado, referindo-se à di-
visão da Coreia após a Segunda 
Guerra Mundial.

Enquanto isso, o líder da 
autoproclamada República Po-

pular de Lugansk, no leste do 
país, sinalizou que a região po-
derá em breve realizar um re-
ferendo sobre a adesão à Rús-
sia, assim como aconteceu na 
Crimeia depois que Putin to-
mou a península ucraniana em 
2014. “Acredito que em um fu-
turo próximo será organizado 
um referendo no território da 
república. O povo exercerá seu 
direito constitucional supremo 
e expressará sua opinião sobre 
a adesão à Federação Russa”, 
disse Leonid Pasechnik, citado 
por agências de notícias rus-
sas. Em 2014, a Crimeia votou 
esmagadoramente para rom-
per com a Ucrânia e se juntar 
à Rússia —um resultado que 
grande parte do mundo se re-
cusou a reconhecer.

O governo ucraniano rea-
giu à declaração, dizendo que 
esse tipo de consulta não terá 
base legal. “Todos os referen-
dos falsos nos territórios tem-
porariamente ocupados são 
nulos e sem validade legal”, 

disse o porta-voz do Minis-
tério das Relações Exteriores 
da Ucrânia, Oleg Nikolenko, 
em comunicado à Reuters. 
“Em vez disso, a Rússia en-
frentará uma resposta ainda 
mais forte da comunidade 
internacional, aprofundando 
seu isolamento global”. Um 
informativo das Forças Ar-
madas ucranianas afirma que 
a Rússia continuava, neste 
domingo, com uma “agressão 
armada em grande escala” e 
que forças de Kiev repeliram 
sete ataques nas regiões sepa-
ratistas de Donetsk e Lugansk.

O escritório de direitos 
humanos das Nações Unidas 
divulgou um novo balanço 
de vítimas civis do conflito: 
ao menos 1.119 morreram 
e 1.790 ficaram feridos, de 
acordo com contagem atual, 
que vai de 24 de fevereiro até a 
meia-noite de 26 de março. Des-
se total, 99 eram crianças -15 
meninas, 32 meninos e 52 cujo 
sexo ainda é desconhecido.

Rússia e Ucrânia iniciam hoje 
nova rodada de negociações
As tratativas acontecem nesta segunda-feira, na Turquia. No último dia 10, 
os países fizeram uma rodada de negociações que não rendeu avanços

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ RESULTADO DO JULGAMEN-
TO DA HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1901.01/2022 A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados o 
resultado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, 
tombado sob o nº 1901.01/2022, com o seguinte objeto: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPOR-
TE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO 
MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO. EMPRE-
SA HABILITADA: MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.952.190/0001-
63. EMPRESAS INABILITADAS: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - CNPJ Nº 
22.675.190/0001-80; LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 26.287.364/0001-98; 
TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ Nº 23.281.776/0001-22; URBANA LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI - CNPJ Nº 13.259.179/0001-48 e VK SERVIÇOS E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI - CNPJ Nº 31.025.807/0001-02. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme 
preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o Artigo 109, Parágrafo 
1º, “alínea a”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Travessa 14 
de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 2203.01/2022 A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/CE torna 
público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto para cadastramento 
de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2203.01/2022, critério de julgamento menor preço por lote, 
que será realizado no dia 11 de abril de 2022, às 9h30min, no portal: http://www.bbmnetlici-
tacoes.com.br, com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 
ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Per-
manente de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário 
de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. 
Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° Nº 2904.01/2021 - PE - SRP, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA SAÚDE, juntamente com a empre-
sa: NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.532.426/0001-00, com o VALOR 
TOTAL REGISTRADO DO LOTE ÚNICO: R$ 2.738.920,00 (dois milhões setecentos e trinta e 
oito mil novecentos e vinte reais). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2021. 
OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA PERMANEN-
TE DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS UBS (UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE) SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADO, REGISTRO DE PONTO POR DISPOSI-
TIVOS MÓVEIS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA 
E PREVENTIVA, SUPORTE TÉCNICO, CUSTOMIZAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO SOFTWARE 
LEGADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATU-
RITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 
08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 18/06/2021. VIGÊNCIA: de 
18/06/2021 à 18/06/2022. SIGNATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS 
DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA SAÚDE - Gerenciador do Registro de Preços e 
pela a empresa: NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA, o Sr. Claudemir José da Cruz (Procurador). 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 0803.01/2021 - PE - SRP, firmado entre a Prefeitura Mu-
nicipal, através das Diversas Secretarias do Município de Baturité, juntamente com as empresas: T SOA-
RES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA, inscrita no CNPJ nº 30.946.397/0001-70, com o VALOR 
TOTAL REGISTRADO NO LOTE 01: R$ R$ 404.111,16 (quatrocentos e quatro mil cento e onze reais 
e dezesseis centavos); LOTE 03: 226.822,44 (duzentos e vinte e seis mil oitocentos e vinte e dois 
reais e quarenta e quatro centavos); LOTE 05: R$ 818.550,00 (oitocentos e dezoito mil quinhentos 
e cinquenta reais); JONATHAN DA SILVA PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 32.001.611/0001-40, com o 
VALOR TOTAL REGISTRADO NO LOTE 02: R$ 167.483,48 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos 
e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos); LOTE 08: R$ 148.144,00 (cento e quarenta e oito 
mil cento e quarenta e quatro reais); LOTE 09: R$ 48.560,60 (quarenta e oito mil quinhentos e ses-
senta reais e sessenta centavos); LOTE 10: R$ 22.851,20 (vinte e dois mil oitocentos e cinquenta 
e um reais e vinte centavos); ESPINOSA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.583.427/0001-19, com o VALOR TOTAL REGISTRADO NO LOTE 04: 
R$ 47.294,00 (quarenta e sete mil duzentos e noventa e quatro reais); EMERSON DOS SANTOS 
BARROS, inscrita no CNPJ nº 36.203.327/0001-08, com o VALOR TOTAL REGISTRADO NO LOTE 06: 
R$ 294.265,00 (duzentos e noventa e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais); LOTE 07: R$ 
128.570,00 (cento e vinte e oito mil quinhentos e setenta reais). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 0803.01/2021 - PE - SRP: OBJETO: ELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 
alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alte-
rações. DATA DE ASSINATURA: 18/06/2021. VIGÊNCIA: de 18/06/2021 à 18/06/2022. SIGNATÁRIO: 
Hébert Fernandes Félix - Ordenador da Despesa - Gerenciador do Registro de Preços - ORGÃO 
GESTOR – GABINETE DO PREFEITO e pelas empresas: T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VA-
REJISTA, o Sr. Thiago Soares Rodrigues (Sócio Administrador); JONATHAN DA SILVA PEREIRA, o 
Sr. Jonathan da Silva Pereira (Sócio Administrador); ESPINOSA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMEN-
TICIOS E SERVIÇOS EIRELI, o Sr. Marçal Custodio Jorge Marques (Sócio Administrador); EMERSON 
DOS SANTOS BARROS, o Sr. Emerson dos Santos Barros (Sócio Administrador).

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 3006.02/2021/SRP - PE, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, juntamente com a 
empresa: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº 17.328.748/0001-10, com o VALOR TOTAL REGISTRADO REFERENTE AOS ITENS 01 A 60: 
R$ 306.333,55 (trezentos e seis mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centa-
vos). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3006.02/2021/SRP - PE: OBJETO: SELEÇÃO 
DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DE RESPONSABILI-
DADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, 
de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 31/08/2021. VIGÊNCIA: de 31/08/2021 à 
31/08/2022. SIGNATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDA-
DE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - Gerenciador do Registro de Preços e pela a 
empresa: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, a Sra. Francisca 
Gardia de Carvalho (Representante Legal). 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 2203.02/2022 A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/CE torna 
público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto para cadastramento 
de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2203.02/2022, critério de julgamento menor preço por lote, 
que será realizado no dia 12 de abril de 2022, às 9h30min, no portal: http://www.bbmnetlici-
tacoes.com.br, com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, 
ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, COM RESPECTIVAS GARANTIAS, DESTINADOS A 
FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual 
se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Travessa 
14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas 
do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira. 

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 27/04/2022, às 09h, 
realizará licitação de Concorrência Pública Nº 2022.03.28.001-SEINFRA(Secretaria de Infraestru-
tura), cujo objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em trata-
mento superficial duplo (TSD) e sinalização sobre base de solo compactado, na estrada que liga o 
Distrito de Novo Assis a BR-020, PT: Nº 1081728-81 conforme projeto em anexo, parte integrante 
do processo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta 
publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: http://www.
tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira. 

Prefeitura Municipal de Parambu - O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, localiza-
da na Travessa Tiradentes, Nº 30, Centro, torna público, para conhecimento dos interessados a 
REPUBLICAÇÃO do edital de Pregão Eletrônico Nº 2022.03.11.001-GM(Governo Municipal), cujo 
objeto: Registro de preços visando à aquisição futura de mobiliário, equipamentos de informática 
eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos industriais, quadros e parques infantis para aten-
der as demandas das unidades administrativas do município, conforme especificações em anexo, 
que realizar-se-á no dia 07/04/2022, às 09h. O Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço 
acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às  12h e no 
site http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e ou http://www.bll.org.br. Artur Valle Pereira. 

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 27/04/2022, às 13h, 
realizará licitação de Concorrência Pública Nº 2022.03.28.002-SEINFRA(Secretaria de Infraestru-
tura), cujo objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica 
em CBUQ e sinalização de diversas ruas, e pavimentação asfáltica e sinalização sobre solo com-
pactado na vila Serra das Moças e vila Bacurau no município, conforme projeto em anexo referente 
aos PT’s Nº 1076827-16 e 1081037-22, parte integrante do processo, parte integrante do processo. 
Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no 
horário de expediente ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: http://www.tce.ce.gov.br/
licitacoes. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu – O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resulta-
do do Julgamento da Tomada de Preço Nº 2022.02.04.001-GM(Governo Municipal ), cujo o objeto: 
Prestação dos serviços de engenharia consultiva, assessoramento e elaboração dos projetos de 
engenharia por demanda, junto às unidades administrativas do município. Inabilitadas: 01. SML 
de Oliveira Serviços Ltda, CNPJ N° 42.466.736/0001-08; 02. GPM - Projetos e Construções Ltda, 
CNPJ N° 01.523.193/0001 -08; 03. V.F da Silva Construções, CNPJ N° 42.260.702/0001-54; 04. 
GAP Construções e Projetos Ltda-EPP, CNPJ: N° 09.412.882/0001 -77. Fica aberto, a partir da data 
desta publicação, o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei de Licitações. 
Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria da Saúde, Lady Diana 
Arruda Mota, Secretária, torna público o extrato do contrato resultante do Pregão Eletrônico nº 
10.004/2022-PERP: nº 10.004/2022-01SMS - Valor global: R$ 260.000,00 - Contratada: Farmácia 
São Sebastião LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Erandy Bezerra de Alencar. Objeto: 
Aquisição de medicamentos “a” à “z” por maior desconto com base no órgão oficial da Associação 
Brasileira do Comércio Farmacêutico ABC/FARMA Guia da Farmácia, destinada ao atendimento 
das demandas administrativas e/ou judiciais. Percentual de desconto será de 26,00%. Prazo de 
vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura do contrato. Data da assinatura do contrato: 
18/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE. Abertura das Propostas. A Presidente da Comissão Perma-
nente de Licitação, no uso de suas funções, torna público, para o conhecimento dos interessados, 
o resultado da Abertura das Proposta de Preços do Processo Licitatório de Tomada de Preços nº 
04.001/2022-TP, cujo objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados 
de planejamento, organização e realização de processo seletivo de provas para seleção de candi-
datos para provimento de vagas em cargos de nível superior, nível médio e de nível fundamental da 
Prefeitura, bem como o processo seletivo para preenchimento dos cargos de agente comunitário de 
saúde e de agente de combate as endemias. A Presidente solicitou dos membros que procedesse a 
chamada dos licitantes presentes, ocasião que foi percebido o comparecimento apenas do Instituto 
Consulpam Consultoria Público - PRIVADA. Em seguida foram abertas as propostas das empresas 
habilitadas e a Presidente declara a empresa: Instituto Consulpam Consultoria Público - PRIVA-
DA, inscrita no CNPJ nº 08.381.236/0001-27, vencedora do certame com o Valor Global de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais). Para maiores informações acessar o Portal do TCE www.tce.ce.gov.
br. A Presidente declara aberto o prazo recursal de 5 dias úteis conforme previsto no artigo 109, 
inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, devendo esse prazo 
começar a contar a partir da data de publicação no Jornal de Grande Circulação, Diário Oficial do 
Estado do Ceará, Diário Oficial do Município. Mirlla Maria Saldanha Lima.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 21.004/2022. O Pregoeiro 
da Comissão de Licitações torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licita-
ção do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Contratação da prestação de serviços de agente 
arrecadador em diversos pontos da cidade, para prestação de serviços de arrecadação de contas/
faturas de água e esgoto emitidas pelo serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do município. O 
recebimento e abertura dos envelopes será no dia 08/04/2022, às 08:30h, 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) 3561-1508 e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus 
Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Presidente da Comissão de Licitações, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 12/04/2022 às 09h,  na sala da 
Comissão de Licitação, localizada na Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, Centro, Senador 
Pompeu-CE, estará realizando licitação de Tomada de Preços, n° GM-TP003/2022, Cujo objeto: 
Contratação de empresa especializada para assessoria e implementação de instruções normativas 
para a controladoria interna, abrangendo  treinamentos e capacitação dos servidores em áreas 
de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional na Prefeitura, incluindo a locação 
de sistemas informatizados compatíveis com as exigências do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará, e demais sistemas existentes na administração municipal, para atender as necessidades 
das diversas Secretarias Municipais, o qual se encontra disponível no endereço acima no horário 
de 08h às 12h e portal 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 Senador Pompeu - O Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que, no próximo dia 13/04/2022 às 09h,  na sala da Comissão de Licitação, localizada na 
Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, Centro, Senador Pompeu-CE, estará realizando licita-
ção de Pregão Presencial n° GM-PP001/2022, Cujo objeto: Contratação de empresa especializada 
para a execução de serviços de fornecimento de internet, para atender as necessidades das diver-
sas Unidades gestoras do município, o qual se encontra disponível no endereço acima no horário 
de 08h às 12h, e nos sites: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/. 
José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Presidente da Comissão de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 12/04/2022 às 14h,  na sala da Comissão 
de Licitação, localizada na Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, Centro, Senador Pompeu-
-CE, estará realizando licitação de Tomada de Preços, n° GM-TP002/2022, Cujo objeto: Contrata-
ção de empresa especializada em serviços de biblioteconomia, visando a conversão de documen-
tos físicos em arquivos eletrônicos, com estruturação de vocabulário controlado para representação 
e recuperação de informações em sistema de gestão eletrônica de documentos e armazenamento 
em nuvem, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais, o qual se encontra 
disponível no endereço acima no horário de 08h às 12h e portal 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 Beberibe - Extrato da Ata de Registro de Preços - Contratante e signatário: 
Secretário de Infraestrutura, Edson Lima, torna público, para conhecimento dos interessados o 
extrato da Ata de Registro de Preços Nº. 2022.02.17.001-SRP-INFR. - Objeto: Registro de preços 
visando futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da 
secretaria de infraestrutura do município. - Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformi-
dade com a Lei Federal N0 8.666/93 e suas alterações posteriores. - Valor Global:  R$ 57.617,60 
(cinquenta e sete mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta centavos). - Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 1301.15.122.0002.2.081. Elemento de despesa: 4.4.90.52.00. Fonte de Recur-
sos: 1500000000. - Vigência: 22/03/2023. - Contratadas: EGR Comercio e Serviços Eireli, inscrita 
no CNPJ Nº 24.083.452/0001-42, vencedora do certame nos lotes 01, 02, 03, 05 e 06, com o valor: 
R$ 29.817,60(vinte e nove mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos). Assina pela con-
tratada: Gabriel Mansueto Rocha Neto; Meidomundo Comércio, Serviços E Indústria Ltda, inscrita 
no CNPJ Nº 13.941.434/0001-38, vencedora do certame no Lote 04, com o valor: R$ 27.800,00(vin-
te e sete mil e oitocentos reais). Assina pela contratada: João Cleano Bezerra Martins.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro do Município, torna público para 
conhecimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.03.07.008-PE-SMS do tipo Menor Preço, cujo objeto: Aquisição de materiais permanentes 
destinados a atender as necessidades do programa de atenção básica, junto à Secretaria Munici-
pal de Saúde do município, que do dia 28/03/2022 a 11/04/2022 até às 08h (Horário de Brasília), 
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, 
no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 11/04/2022, às 
09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do 
dia 11/04/2022 (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 informações pelos fones: (85) 
3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário de 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de republicação - O Presidente da Comissão Permanen-
te de Licitação, localizada a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados 
que no dia 12/04/2022, às 09h, realizará licitação de Tomada de Preços Nº 2022.03.28.001-SE-
DUC(Secretaria de Educação) cujo objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de 
gerenciamento de projetos com metodologia PMBOK e organização de processos com metodo-
logia BPMN. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta 
publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: http://
www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Torna público que requereu da Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a Regularização da Licença de Operação com licença venci-
da, REG - LO, para o Abatedouro Público Municipal, localizado na Rua João Tertuliano, S/N, Bairro 
Antônio Cisnando, município de Quixeramobim/Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Helialdo & Vanderlete Combustíveis Ltda, CNPJ: Nº 04.102.948/0004-51. Torna público que reque-
reu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a: Licença Ambiental por 
Adesão e Compromisso - LAC, para o empreendimento de nome fantasia “Supergasbras”, localiza-
do na Rua: Antônio Bezerra, Nº 600, Bairro: Salviano Carlos, Quixeramobim-CE. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da AMAQUI.

José Metério Silva Sousa 42975387334, CNPJ: 44.435.504/0001-00. Torna Público que requereu 
a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a: Licença Ambiental Única 
- LAU para o empreendimento de nome fantasia “O Padrinho Bar e Espetaria”, Localizado na Rua: 
A Loteamento São Geraldo, N° 70, Bairro: Maravilha, Quixeramobim-CE. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQUI.
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA -  EXTRATO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO-ARP N°. 1102/2022-DIV.  ÓRGÃO GERENCIADOR DA 
ATA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,  ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-CNPJ N° 

23.478.597/0001-80. DETENTOR  DA ARP-EMPRESA: KARINE DA COSTA OLIVEIRA-
ME, CNPJ: 28.975.806/0001-14, VENCEDORA DO LOTE I: R$ 123.046,00 E LOTE  

II: R$ 96.898,00. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETOS FEDERAIS  N° 7.892/2013, 

7.903/2013, 10.024/2019. LEI FEDERAL N° 10.520/2002,  SUBSIDIADA PELA LEI 

FEDERAL N°. 8.666/93. LICITAÇÃO: PREGÃO  PRESENCIAL Nº 2022.01.13.01-
SRP. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.  OBJETO: SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

PARA FUTURA E  EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), 

ÁGUA  MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DESTINADOS AS  

DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE,  DE ACORDO 

COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I (TERMO  DE REFERÊNCIA), DO 

EDITAL. DO VALOR GLOBAL: R$ 219.944,00  (duzentos e dezenove mil novecentos e 

quarenta e quatro reais). DA VIGÊNCIA:  12 (DOZE) MESES. DATA DA ASSINATURA 

DA ARP: 11/02/2022. DO FORO:  COMARCA DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA. 

SIGNATÁRIOS: FLÁVIA  ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE (SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO,  ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-GERENCIADOR DA ARP)/ SYLTON  
PRADO MELO (P/P). (REPRESENTANTE-DETENTOR DE PREÇO).

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia Docas 
do Ceará, localizada na Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, nesta cidade de 
Fortaleza - CE e no seu endereço eletrônico na internet (www.docasdoceara.com.br), 
o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras apresentados pela 
Diretoria, referentes ao exercício de 2021 e os respectivos Pareceres do Conselho 
Fiscal e dos Auditores Independentes. As referidas Demonstrações Financeiras e a 
Convocação para a Assembleia Geral serão publicadas no Jornal O Estado.

Fortaleza, 23 de março de 2022
MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES

Diretora-Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS

COMPANHIA 
DOCAS DO 
CEARÁ
NIRE nº 
23300003144

MINISTÉRIO DA 
INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga. A Comissão de Licitação - CPL da 
Prefeitura Municipal de Itaitinga torna público para conhecimento dos interessados, que após 
análise dos documentos de habilitação da Tomada de Preços Nº 2022.07.001 TP, cujo objeto é 
Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca no entorno do Estádio, no município 
de Itaitinga/Ce., apurou-se que as empresas: P(2) PM&M Engenharia LTDA, P(3) VK 
Construções e Empreendimentos LTDA – ME e P(7) F. Marcio de Araujo – ME, foram 
consideradas habilitadas, haja vista ter cumprido todas as exigências editalícias. Ato contínuo 
foram consideradas inabilitadas, as empresas: P(1) CPC Construções e Serviços EIRELI – EPP, 
descumpriu o item 4.4 sub item 4.4.2; descumpriu o item 4.8 sub item 4.8.1; P(4) Bezerra Freitas 
Engenharia LTDA – ME, descumpriu o item 4.4 em sub item 4.4.2; descumpriu o item 4.5 sub item 
4.5.1, conforme o edital; P(5) LS Serviços de Construções EIRELE – ME, descumpriu o item 4.1 
sub item 4.1.1; descumpriu o item 4.5 sub item 4.5.1, conforme o edital; P(6) RPS Construção de 
Edificios e Projetos EIRELI – ME, descumpriu o item 4.4 sub item 4.4.2; descumpriu o item 4.5 sub 
item 4.5.1, conforme o edital; P(8) Construtora Feitosa EIRELI, descumpriu o item 4.4 sub item 
4.4.2; descumpriu 4.4.7; descumpriu o item 4.5 sub item 4.5.1, conforme o edital. Assim, após a 
publicação, fica aberto o prazo recursal para apresentação das possíveis razões e contrarrazões, 
conforme art. 109 da Lei n° 8.666/93, estando os autos à disposição dos interessados para vistas. 
Itaitinga/CE, 24 de Março de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro – À Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Extrato de Revogação. A Prefeitura 
Municipal de Jaguaruana, através da Comissão de Licitação, torna público que o processo de 
Pregão Presencial Nº 2022.03.02.01 - PP, tendo como objeto a contratação de empresa para 
implantação e licenciamento de sistema baseado em plataforma WEB DE gestão de pessoal para o 
controle de frequência, documentos, comunicação e recadastramento de funcionários de diversas 
Secretarias do Município de Jaguaruana/CE. Foi revogado por motivos supervenientes e de 
interesse público, suficientes para justificar a conduta, conforme Art. 49 da Lei n° 8.666/93. 
Jaguaruana-CE, 23 de março de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico Nº 2022.03.17.01-PERP. A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, 
torna público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 11 de abril de 2022, às 
08:30h, estará realizando licitação de Pregão Eletrônico/Registro de Preços para futura e eventual 
locação de veículos destinados as diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Jaguaruana-
CE, tipo menor preço, no sítio eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. Maiores informações na 
sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura, no horário de 08:00h às 13:00h. 
Jaguaruana/CE, 24 de março de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Aviso de Licitação – Concorrência 

Pública Nº 2022.03.17.02-CPRP. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal 

de Jaguaruana, torna público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 29 de abril 

de 2022, às 08:30h, estará realizando licitação de Concorrência Pública objetivando o registro de 

preços para futura e eventual contratação de fornecimento de serviço de infraestrutura de eventos 

de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo de Jaguaruana/CE. 24 de março de 2022. Teresa 

Layana Barreto Coelho – Presidente da Comissão de Licitação.

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 28 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 1703.02/22- SRP, cujo objeto é o Registro de Preço para 

aquisição de Peças Originais de primeira linha e/ou genuínas por maior percentual de desconto 

sobre a tabela do fabricante (pelo maior desconto percentual sobre os preços nas tabelas 

vigentes de cada fabricante/montadora) para manutenção dos veículos leves, pesados e 

máquinas da frota Municipal de Milhã-Ce. Início da sessão de disputa de lances: dia 11 de abril 

de 2022 às 09h00min. (horário de Brasília - DF). Referido Edital poderá ser adquirido nos sites: 

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, 28 de março de 2022. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de licitação torna 
público que no próximo dia 11 de abril de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 00.005/2022, que objetiva a contratação de empresa para 
prestação de serviços de funilaria, pintura e aplicação de película de controle de luminosidade 
para atender as necessidades da frota de veículo das diversas Secretarias do Município de Novo 
Oriente - CE. O edital está disponível em: www.tce.ce.gov.br, www.novooriente.ce.gov.br, e na 
sala de licitações a R. Deocleciano Aragão, 15. Novo Oriente/CE, 28/03/2022. Paulo Sérgio 
Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município de 
Novo Oriente, torna público que no próximo dia 13 de abril de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo 
licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 05.006/2022, cujo objeto versa sobre pavimentação 
de vias na Zona Urbana do Município de Novo Oriente-CE, conforme PT 1081272-93. O edital 
completo poderá ser adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário 
de atendimento ao público das 08:00h às 12:00h e ainda nos seguintes sítios 
eletrônicos:https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php><https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. 
Novo Oriente - Ceará, 28/03/2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município de 
Novo Oriente, torna público que no próximo dia 13 de abril de 2022 às 12:00 horas, estará abrindo 
licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 05.007/2022, cujo objeto versa sobre adequação de 
estradas vicinais no Município de Novo Oriente - CE, conforme PT 1081251-50. O edital completo 
poderá ser adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de 
a tend imento  ao  púb l ico  das  08 :00  às  12 :00h e  a inda nos  segu in tes  s í t ios 
eletrônicos:https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php><https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. 
Novo Oriente - Ceará, 28/03/2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Secretaria de Saúde, através da 
Comissão Permanente de Licitações, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
no período 29 de março de 2022 à 31 de dezembro de 2022, no horário de 07:30 às 13:30 horas, 
estará realizando Chamamento Público Nº 08.002/2022-CH, para o Credenciamento de 
pessoas jurídicas para a Prestação de serviços de assistência médica, por meio de consultas e 
exames oftalmológicos, em estabelecimentos próprio, filiados ou referenciados na Região, 
compreendendo diagnóstico resolutivo em oftalmologia, composta por um pacote de 
procedimentos e exames, sendo alguns de execução obrigatória e outros "facultativos", 
realizados a critério médico em cada consulta, de interesse dá Secretaria de Saúde do 
Município de Novo Oriente/CE. O Edital e seus anexos encontram-se na íntegra, a disposição 
de todos os Interessados, na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua 
Deocleciano Aragão, nº 15, bairro Centro, Novo Oriente - Ceará, ou em meio eletrônico através 
do Portal de Licitações dos Municípios do TCE/CE (vwvw.tce.ce.gov.br/licitacoes), e no site do 
Município www.novooriente.ce.gov.br. Novo Oriente/CE, 28/03/2022. Secretaria de Saúde.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Retificação de Homologação 
e Adjudicação - Chamada Pública Nº 001/2022. A Ordenadora de Despesas da Secretaria 
Municipal de Educação de Penaforte/CE, Sra. Mirtane de Cassia 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$ 3.700,00. 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 Pentecoste - Aviso de Licitação. O Município de 
Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra à 
disposição dos interessados, a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 2022.03.22.16-TP-
ADM, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução da recuperação das 
estradas vicinais das regiões II e III Zona Rural no Município de Pentecoste, com data de abertura 
para o dia 13 de abril de 2022 às 09:30h, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. 
Moreira de Azevedo S/N, - Centro – Pentecoste – Estado do Ceará, maiores informações pelos 
telefones (85) 3352-2617 / (85) 9169-2701 e no site www.tcm.ce.gov.br. Pentecoste-CE, 23 de 
março de 2022. Ivina Kagila Bezerra de Almeida - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 08 de abril de 2022, às 9h30min, 
(horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 
011/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material de 
expediente, consumo e limpeza para atender as Unidades Administrativas do Município de Tururu. 
O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de 
Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceção, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu, 24 de 
março de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama. A Equipe de Pregão comunica da 
Revogação do Pregão Eletrônico nº 005/2022.02, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços destinados ao atendimento do transporte escolar de 
responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Uruburetama, nos termos do art. 
49, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Uruburetama/CE, 24 de março de 2022. 
Elinaldo Dutra – Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Adiamento. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Antunino Cunha, s/n, Bairro Centro, torna público o 
Adiamento do Edital de Tomada de Preço(s) Nº 1603.01/2022, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção 
preventiva/corretiva em condicionadores de ar, tipo splits, instalados nos prédios vinculados as 
diversas Secretarias do Município de Alcântaras/CE, com fornecimento de reposição de peças, 
acessórios, mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo, necessários 
para a execução dos serviços, a fim de proporcionar o funcionamento eficiente, seguro e 
econômico dos equipamentos, conforme termo de referência, com abertura prevista para o dia 
01.04.2022, às 09:00 horas. Fica adiado para o dia 05.04.2022 às 09:30h, motivado por razões 
de Ordem Administrativa. Maiores informações na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro, Alcântaras/CE, das 09:00h às 17:00h pelo telefone 
(88) 3640-1033 e/ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras, 28 de Março de 
2022. Charllys Alcântara Soares – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE/SRP-03.24.1/2022-DIVERSAS. Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higienização, material 
de expediente, material descartável, suprimentos de informática e outros materiais de consumo, 
para atender as necessidades dos diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) da Prefeitura 
Municipal de Brejo Santo-CE, conforme especificações constantes no 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 08 de 
abril de 2022, em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: 
(www.bll.org.br). Maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na sala 
da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através 
do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: 
(www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Planejamento e Gestão - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços 
Nº TP-03.24.3/2022-SEPLANGE. Objeto: contratação de serviço especializado de médico do 
trabalho, para realização de análise e avaliação dos servidores públicos Municipais, em especial 
os que apresentam laudos e atestados médicos junto ao município, referentes as suas situações 
funcionais, objetivando alteração, dispensa provisória, ou outras ocorrências que alterem a sua 
condição de trabalho, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, 
conforme termo de referência, convertido em anexo do edital. Tipo: menor preço global. Regime 
de execução: indireta. A Comissão Permanente de Licitação deste Município comunica aos 
interessados que no dia 14 de abril de 2022, a partir das 08h:00m (horário local), na Rua José 
Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de 
"Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores informações ou aquisição do edital no endereço 
acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço 
eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.03.22.01CMJ. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Jaguaruana-
Ceará torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 12 de abril de 2022, 
às 08:30h, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Jaguaruana, 
localizada na Travessa Joaquim Rebouças de Almeida, 525, Centro, Jaguaruana-CE, estará 
realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de prestação de 
consultoria e assessoria parlamentar junto a Presidência da Câmara Municipal, bem como análise 
de proposições em tramitação, conforme especificações contidas no Projeto Básico e demais 
anexos do Edital, o qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 8h às 12h. 
Jaguaruana/CE, 24 de março de 2022. À Presidência da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Concorrência Pública 
Nº 05.003/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 28 de abril de 2022 às 09h na Rua 
Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61.760-000 – Eusébio – CE, estará realizando licitação na 
modalidade Concorrência Pública, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 
execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas Ruas, no Município de 
Eusébio/CE. O edital poderá ser obtido no Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Eusébio, 
24 de março de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento da 
Habilitação - Concorrência Pública Nº 05.001/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da 
habilitação da Concorrência Pública n.º 05.001/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para a execução das obras de pavimentação betuminosa em diversas vias no 
Município de Eusébio/CE, com o seguinte resultado: Habilitar as seguintes empresas: 01 – 
Construtora Impacto Comercio e Serviços EIRELI – CNPJ Nº 00.611.868/0001-28; 02 – Copa 
Engenharia LTDA – CNPJ Nº 02.200.917/0001-65; 03 – CLPT Construtora EIRELI EPP – CNPJ 
Nº 25.165.699/0001-70; 04 – Quatro I Construções LTDA – CNPJ Nº 18.020.126/0001-93; 05 – 
Constram – Construções e Aluguel de Maquinas LTDA – CNPJ Nº 72.432.727/0001-59. Fica a 
partir desta publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea "a", Inciso I, Art. 109, da Lei 
8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a disposição dos interessados na 
Sede da Comissão de Licitação. Eusébio/CE, 24 de março de 2022. Raylse Rafaelle 
Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento da 

Habilitação - Concorrência Pública Nº 06.002/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, 

por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da 

habilitação da Concorrência Pública n.º 06.002/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 

para construção de escola 12 salas, um projeto FNDE, no Município de Eusébio-CE, com o 

seguinte resultado: Habilitar as seguintes empresas: 01 – VAP Construções LTDA CNPJ Nº 

00.565.011/0001-19; 02 – Construtora Impacto Comercio e Serviços EIRELI CNPJ Nº 

00.611.868/0001-28; 03 – Dinâmica Empreendimentos e Soluções em Engenharia EIRELI 

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13. Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal previsto na 

Alínea "a", Inciso I, Art. 109, da Lei n° 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-

se a disposição dos interessados na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio/CE, 24 de março 

de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Retificação de Licitação – 
Pregão n° 021/22-PE-DIV. Faz saber a quem possa interessar que o certame em epígrafe 
sofreu alteração no objeto: Onde se lê: contratação de empresa para prestação de serviços de 
terceirização de mão-de-obra, para atendimento das necessidades das diversas Secretarias do 
Município de Ipueiras-CE. Leia-se: contratação de empresa para registro de preço de prestação 
de serviços de terceirização de mão-de-obra, para atendimento das necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Ipueiras-CE. Telefone para contato/informações (88) 3685-1879, 
das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 24 de Março de 
2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 07 
de Abril de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão 
Eletrônico, menor preço, N° 022/22-PE-DIV, o edital poderá ser adquirido nos endereços: 
www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual fornecimento de refeições tipo quentinhas a fim de atender às diversas 
Secretarias do Município de Ipueiras-CE. Telefone para contato/informações (88) 3685-1879, 
das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 24 de Março de 
2022 Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 08 
de Abril de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão 
Eletrônico, menor preço, N° 023/22-PE-DIV, o edital poderá ser adquirido nos endereços: 
www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: Registro de Preços visando 
futura e eventual aquisição de pneus e câmara de ar para atender às necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Ipueiras-CE. Telefone para contato/informações (88) 3685-1879, 
das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 24 de Março de 
2022 Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 

Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços Nº TP-

03.24.2/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestação de 

serviço de recomposição de pavimentação em paralelepípedo em diversos trechos de ruas e 

avenidas na sede e Zona Rural do Município de Brejo Santo-CE, conforme projeto básico, 

planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Tipo: menor preço global. Regime de 

execução: indireta. A Comissão Permanente de Licitação deste município comunica aos 

interessados que no dia 13 de abril de 2022, a partir das 08h:00m (horário local), na Rua José 

Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de 

"Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores informações ou aquisição do edital no endereço 

acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço 

eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Eletricitários do Ceará - SINDELETRO, por seu Presidente, considerando 
a situação absolutamente excepcional desses tempos de pandemia, que impede a 
prática de atos presenciais, convoca todos os trabalhadores do Grupo ENERGIMP S.A 
(ENERGIMP S.A (SEDE), NOVA ÉOLICA BURITI S/A, NOVA EÓLICA CAJUCOCO 
S/A, NOVA EÓLICA COQUEIRO S/A, CENTRAL EÓLICA PRAIA DE MORGADO 
S/A e CENTRAL EÓLICA QUIXABA S/A), para comparecerem à Assembleia Virtual 
Extraordinária que será realizada no próximo dia 31/03/2022, às 18:30 horas, em 
primeira convocação, e às 19:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número 
de presentes. Todos devem se cadastrar através do link disponível no edital publicado 
no portal, http://sindeletro.org.br/.  A Assembleia realizar-se-á através de link da 
plataforma Zoom (ou Google Meet) a ser enviado no dia assembleia para o e-mail de 
cada trabalhador cadastrado. Na assembleia será deliberada a seguinte Ordem do Dia:

1. Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicação a ser apresentada às Empresas 
do Grupo ENERGIMP S.A. (NOVA ÉOLICA BURITI S/A, NOVA EÓLICA 
CAJUCOCO S/A, NOVA EÓLICA COQUEIRO S/A, CENTRAL EÓLICA PRAIA 
DE MORGADO S/A e CENTRAL EÓLICA QUIXABA S/A);

2. Autorizar a Diretoria do Sindicato a negociar, acordar, e, frustradas as negociações, 
a instaurar ou defender-se em Dissídio Coletivo;

3. Discussão e aprovação da Contribuição Assistencial de 2,5% (dois virgula cinco 
por cento);

4. Autorização para transformar a presente Assembleia em permanente;
5. Outros assuntos de interesse geral da categoria.

Fortaleza, 25 de março de 2022.

Cesário Macedo Melo Neto
Presidente

Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará - COSEMS/CE - Aviso de 
Licitação – Pregão Eletrônico Nº 003.2022-PERP. A Pregoeira do Conselho das Secretarias 
Municipais de Saúde do Ceará - COSEMS/CE torna público, para conhecimento dos 
interessados que às 08h (horário de Brasília) do dia 11 de abril de 2022, na Sede do 
COSEMS/CE – Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará, localizado à Rua 
dos Tabajaras, nº 268, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, estará realizando certame público 
visando o Registro de Preços visando a futura eventual contratação de empresa especializada 
na locação de estandes comerciais e salas em estrutura de alumínio, destinados ao XIX 
Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará-COSEMS/CE, a ser 
realizado no período de 02 a 04 de junho de 2022, no Centro de Eventos do Cariri, de interesse 
do COSEMS/CE - Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará, conforme projeto 
básico/termo de referência em anexo ao edital, sob o critério de julgamento de menor preço 
por lote. O edital e maiores informações poderão ser obtidas no endereço eletrônico acima 
mencionado ou no site www.cosemsce.org.br ou pelo e-mail: licitacao@cosemsce.org.br. 
Fortaleza-CE, 24 de março de 2022. Paula de Oliveira Martins - Pregoeira do Conselho 
das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará - COSEMS/CE.
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

A demora da Petrobras em executar reajustes de preços 
para compensar a alta do petróleo e descontos nesses au-
mentos causaram perdas de ao menos R$ 18,7 bilhões em 
receitas nos últimos dois anos e de R$ 13,9 bilhões no acu-
mulado de 12 meses até fevereiro de 2022. Desde o começo 
deste ano, o ritmo das perdas dobrou. A média mensal no 
ano passado era R$ 875 milhões; passou para R$ 1,75 bi-
lhão. Somente no primeiro bimestre, quando o barril do 
petróleo Brent -insumo para o refino da gasolina e do diesel 
- rompeu a barreira dos US$ 100, a defasagem acumulada 
dos preços foi de R$ 3,5 bilhões. A estimativa foi feita pela 
Folha de S.Paulo com base em dados da ANP e Petrobras, 
seguindo a metodologia da Abicom.

Para o cálculo da defasagem, a entidade considera a 
diferença entre o valor cobrado pela Petrobras das distri-
buidoras e o PPI (Preço de Paridade Internacional) - que 
reflete o custo internacional e é pago pelos importadores 
que atuam no País. O levantamento só foi possível em seis 
estados (São Paulo, Paraná, Bahia, Pernambuco, Maranhão 
e Amazonas). Estimativas de mercado indicam que esses 
locais concentram 75% do consumo nacional. Ou seja, no 
conjunto do País, as perdas da Petrobras com a defasagem 
são maiores. Segundo a ANP, as vendas da Petrobras no 
mercado local corresponderam a 81% do total até feverei-
ro –índice que varia mensalmente. Nessa realidade, quem 
sonha que com a queda recente do dólar os preços venham 
a cair estrondosamente, melhor armar uma rede.

Petrobras e sua defasagem bilionária

Sorte. Ninguém acertou as seis dezenas da mega-sena no sorteio realizado ontem à noite (26). 
As dezenas sorteadas foram 02 - 03 - 13 - 20 - 53 - 54. De acordo com a Caixa Econômica 
Federal, o próximo sorteio, na quarta-feira (30), deve pagar prêmio de R$ 110 milhões.

Com a gasolina mais cara, 
segundo recente reajuste de 
18,57%, as vendas do etanol 
subiram 26,20% nos dois pri-
meiros meses do ano, seugun-
do a Associação Brasileira da 
Indústria da Cana de Açúcar 
(Unica). Nesse cenário, há 
consumidor apostando na 
troca dos produtos. Mas será 
que ela é realmente vantajo-
sa? Segundo o professor de 
Engenharia de Transporte 
do Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação 
e Pesquisa de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (Coppe/UFRJ), 
Márcio D’Agosto, nem sem-
pre pode ser uma vantagem.

O especialista explica que 
a quantidade de energia exis-
tente em um litro de etanol é 
diferente da quantidade em 
um litro de gasolina. “Tem a 
famosa relação dos 70%. Sig-
nifica que um litro de etanol 
equivale a cerca de 70% do 
litro da gasolina em termos 
de conteúdo energético”. Por-
tanto, o preço do etanol tem 
que ser menor ou igual a 70% 
do preço da gasolina. Caso 
contrário, o custo-benefício 
entre os combustíveis não 

será atrativo para os consu-
midores”, disse.

Como calcular?
Para calcular se há vanta-

gem, basta dividir o preço do 
álcool pelo valor da gasolina. 
O resultado precisa ser menor 
a 0,7 para que o etanol seja 
uma alternativa economica-
mente viável. Caso a gasolina 
esteja avaliada em R$ 7,40 e o 
etanol em R$ 5,20, o resulta-
do é de 0,702. Neste caso, se 
o consumidor dividir 5.2 por 
7.4, o etanol é vantajoso.

Segundo dados da Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 

(ANP) entre os dias 13 e 19 
deste mês, os preços máxi-
mos estavam de R$ 8,399 
para o litro da gasolina co-
mum e de R$ 7,989 para o 
litro do etanol hidratado nos 
postos. Nesse caso, não vale 
a pena, segundo o Márcio 
D’Agosto.

Ainda segundo ele, não 
tem vantagem alguma para 
o motorista comprar etanol 
“porque ele vai rodar menos 
quilômetros com um litro 
de etanol, vai ter que abas-
tecer com mais frequência e 
vai acabar gastando mais. O 
tanque dele vai acabar mais 
rápido. Esse preço do etanol 

é totalmente não competitivo 
com a gasolina”, disse.

Na semana analisada pela 
ANP, foram encontrados pre-
ços máximos para o litro da 
gasolina por estados. O preço 
mínimo, por exemplo, che-
gou a R$ 5.899, foi registrado 
em São Paulo. Em relação ao 
litro de etanol hidratado, os 
preços máximos de R$ 7,989 
e de R$ 7,899 foram achados 
no Rio de Janeiro e no Rio 
Grande do Sul, respectiva-
mente. Já o preço mínimo 
por litro do produto ocorreu 
no Mato Grosso e em São 
Paulo, de R$ 3,979 em ambas 
as unidades da Federação.

FOTO FOLHAPRESS

Especialista destaca que nem sempre a troca da gasolina por etanol vale a pena. O consumidor precisa calcular o custo

Caro diesel
Os preços médios do 

diesel S-10, em todo o País, 
subiram até 31,4% desde 
o início do congelamen-
to da base de cálculo do 
ICMS, em 1º de novembro 
de 2021, segundo dados 
mais recentes da ANP, em 
relação à semana anterior, 
quando iniciou a medida 
adotada pelos Estados. O 
aumento é um reflexo di-
reto do reajuste de quase 
25% feito pela Petrobras 
nas refinarias em 11 de 
março de 2022. Desde 
então, o litro do combus-
tível para as distribuido-
ras saiu, em média, de R$ 
3,61 para R$ 4,51.

Caro diesel II
O preço médio do 

biodiesel subiu até mais 
do que o do diesel puro 
entre os dois períodos: 
27,8%. Saiu da média de 
R$ 5,68/litro no leilão de 
setembro/outubro para 
R$ 7,26 na semana de 
14 a 20 de março, com a 
venda direta de produtores 
para as distribuidoras em 
vigor. No entanto, como 
a proporção do biodiesel 
saiu de 12% para 10%, na 
prática, a representação 
do biodiesel por litro do 
diesel vendido nos postos 
teve aumento de cerca de 
7,3%. E os caminhoneiros? 
Nem um pio sequer.

Inflação
A prévia da inflação para 

março (IPCA-15) subiu 
0,99% em março, aqui na 
Região Metropolitana de 
Fortaleza, 0,15% acima de 
fevereiro (0,84%). O IPCA-E, 
que se constitui no IPCA-15 
acumulado trimestralmen-
te, ficou em 2,47% entre 
janeiro e março, abaixo 
da taxa de 3% registrada 
em igual período de 2021. 
Em 12 meses, o IPCA-15 
acumula uma alta de 
10,49%, abaixo dos 
10,55% registrados nos 
12 meses imediatamente 
anteriores. Em março de 
2021, a taxa foi de 1,04%.

Páscoa amarga
Com as altas do valor 

do cacau neste ano e dos 
custos operacionais - como 
o salto de combustíveis 
-, os ovos de chocolate 
estarão até 8,5% mais 
caros nos supermercados e 
chocolaterias. Para driblar 
a perda de poder aquisitivo 
do consumidor e garantir 
vendas na primeira Páscoa 
não afetada pela pandemia 
desde 2020, as marcas 
estão apostando nas "lem-
brancinhas", como as 
barras e bombons. Quem 
insistir no ovo, a dife-
rença de preços chega a 
181%, segundo a CNC.

Fisco deve taxar sites importadores da China  
Após pressões de empresários do setor de varejo, a 
Receita Federal trabalha em uma Medida Provisória 
para tributar produtos vendidos por plataformas 
de fora do País - como AliExpress (China), Wish 
(EUA), Shein (China), Shopee (China) e Mercado 
Livre (Argentina) - que trazem produtos a pessoas 
físicas do Brasil. o secretário especial da Receita 
Federal, Julio Cesar Vieira Gomes, afirmou que o 
órgão prepara uma proposta para combate ao que 
chamou de "camelódromo virtual”. No fim das 
contas, mais um peso no bolso do brasileiro, claro.

Pets: Indústria de alimentos deve repassar carestia  
Apesar do forte cres-
cimento da deman-
da desde o início da 
pandemia, a indústria 
de alimentos para pets 
prevê enfrentar um ce-
nário de mais inflação 
em 2022. A Abinpet fala 

em dificuldade para repassar o aumento nos custos. 
Em 2021, a categoria cresceu em torno dos 33%, mas 
já mostra defasagem sobre o aumento nos preços das 
matérias-primas, em torno de 40%, que abrangem mi-
lho, arroz, trigo e farinha de proteína animal.

Gasolina por etanol vale
a pena? Veja como calcular
De acordo com a ANP, os preços dos combustíveis são livres no Brasil desde 
2002, ou seja, são fixados pelo mercado, sem necessidade de autorização

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura 
Municipal de Tarrafas, torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, au-
tuada sob o nº 2022.03.14.001P cujo objeto é Contratação de prestação de serviços Mecânico na manuten-
ção preventiva e corretiva, com reposição de peças e acessórios destinados a frota de veículos de diversas 
Secretarias do Município de Tarrafas – CE, durante o exercício financeiro de 2022. sendo o Cadastramento 
das Propostas a partir do dia 29/03/2022 às 08hs00min até 08/04/2022 às 08hs00min. Abertura das Propos-
tas dia 08/04/2022 ás 08hs00min, e a fase de disputa de lance no dia 08/04/2022 ás 09hs30min. O Edital es-
tará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00 às 12:00h, no site https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/ e no Portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões, no site www.bllcompras.com, para verificação 
de informação e alterações posteriores. Informações pelo fone: 0**88 - 3549 1020, ou no endereço à Avenida 
Maria Luiza Leite Santos S/N, Bulandeira. Tarrafas - CE. 23 de março de 2022. Luiz Alves Matias - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO DE LICITAÇÃO – A 
Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público que fará licitação, na modalidade Tomada de Preços, 
autuada sob o N° 2022.03.15.001F, cujo objeto e a Execução das obras da reforma e melhoria do CERU 
- Centro Educacional Rural, localizado na Sede, ambos no Município de Tarrafas/CE, sob a responsa-
bilidade da Secretaria Municipal de Obras Serviços Urbanos. A abertura fica marcada para o dia 13 de 
abril de 2022, às 08h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação. Os interessados poderão obter 
informações detalhadas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada Avenida Maria Luiza 
Leite Santos S/N, Bairro Bulandeira, na cidade de Tarrafas, Estado do Ceará, ou através do telefone (88) 
3549.1020. Tarrafas/CE, 24 de março de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – RESULTADO DE JULGA-
MENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS nº 1101.02/2022. O Município de 
Senador Sá/Ce, através da comissão permanente de licitação,  em conformidade com a lei federal 
n0 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público aos interessados na TOMADA DE 
PREÇOS nº 1101.02/2022, que após análise das propostas de preços das empresas HABILITA-
DA(S) na TOMADA DE PREÇOS em epigrafe, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 
EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME MAP N 5020/2021 E 
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Munici-
pal de Senador Sá/CE, comunica aos interessados o resultado da fase de Julgamento da Proposta 
de Preço da TOMADA DE PREÇOS nº 1101.02/2022. EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA 
IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ n 00.661.868/0001-28), pelo valor global de 
R$ 1.989. 558,47 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e cinquenta e Oito 
Reais e Quarenta e sete centavos). Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, 
inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. Os interessados, querendo, terão vista dos autos. Fica, 
portanto, aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. 
Senador Sá/CE, 28 de Março de 2022. Erivando Oliveira de Morais Filho - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – RESULTADO DE JULGA-
MENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS nº 1101.01/2022. O Município de 
Senador Sá/Ce, através da comissão permanente de licitação,  em conformidade com a lei federal 
n0 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público aos interessados na TOMADA DE 
PREÇOS nº 1101.01/2022, que após análise das propostas de preços das empresas HABILITA-
DA(S) na TOMADA DE PREÇOS em epigrafe, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO NA ESTRADA VICI-
NAL ENTRE A SEDE AO DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CON-
FORME MAP N 894 E PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, A Comissão Permanente de Licita-
ção da Prefeitura Municipal de Senador Sá/CE, comunica aos interessados o resultado da fase de 
Julgamento da Proposta de Preço da TOMADA DE PREÇOS nº 1101.01/2022. EMPRESA VENCE-
DORA: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ n 00.661.868/0001-
28), pelo valor global de R$ 1.024.666,44 (Um Milhão, Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta e 
Seis reais e quarenta e quatro centavos). Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no artigo 
109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. Os interessados, querendo, terão vista dos autos. Fica, 
portanto, aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. 
Senador Sá/CE, 28 de Março de 2022. Erivando Oliveira de Morais Filho - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA DE CHORÓ – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE 
HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2022- CP. A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura de Choró, torna público para conhecimento dos interessados, que após análise dos docu-
mentos de habilitação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2022- CP, com fins à CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICI-
LIARES, RESÍDUOS PÚBLICOS, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E CAIAÇÃO DO MEIO FIO DO MUNICÍ-
PIO DE CHORÓ-CE., Foram consideradas INABILITADAS a seguinte empresa:  (P-02) LR SERVIÇOS 
E CONSTRUÇÕES EIRELI –ME , (CNPJ: 26.287.364/0001-98), por apresentarem documentação em 
desacordo com os ditames do Edital. Foram consideradas HABILITADAS as seguintes empresas: (P-
01) CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, (CNPJ: 11.417.068/0001-97), (P-03) ALLIANCE LO-
CAÇÃO DE VEICULOS EIRELE-ME, (CNPJ: 28.452.925/0001-92), (P-04) R A CONSTRUTORA EIRELI 
– EPP , (CNPJ: 13.772.961/0001-66), (P-05) DAGY CONSTRUÇÕES LTDA , (CNPJ: 33.313.191/0001-
09),  (P-06) G T LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI, (CNPJ: 13.430.619/0001-88), (P-
07) NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, (CNPJ: 34.999.332/0001-43),  ausente, (P-08) NSEG 
CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, (CNPJ: 16.715.147/0001-06),  (P-09) URBANA LIMPEZA E MANU-
TENÇÃO VIÁRIA EIRELI, (CNPJ: 13.259.179/0001-48), (P-10) FTA EMPREENDIMENTO EIRELI-
-ME, (CNPJ: 10.633.615/0001-09) e (P-11) CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI , (CNPJ: 
22.675.190/0001-80), por apresentarem documentação exigida de acordo com os ditames do edital. As-
sim, fica aberto o prazo recursal conforme Art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93. Maiores informações na sede da 
Comissão, localizada no situada na Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410, Alto do Cruzeiro, Choró/CE, no 
horário de 8h às 12h. Choró,24 de Março de 2022. A Comissão de Licitação do Município de Choró-Ce.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - Processo 
nº. 0902.01/2022. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE E DESTI-
NAÇÃO FINAL COM INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO. TIPO: Menor Preço 
REGIME: Empreitada por Preço Global A Prefeitura Municipal de SANTANA DO ACARAÚ, através 
de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna público aos interessados, que em virtude 
da interposição de recurso pela empresa licitante BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS 
LTDA contra a decisão da Comissão na fase de julgamento da Documentação de Habilitação, no 
certame supracitado, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das con-
trarrazões na forma da legislação vigente. O procedimento licitatório encontra-se à disposição dos 
licitantes, na Comissão 75, Centro, Santana do Acaraú-CE, no período de 08:00 às 12:00 e 14:00 
às 17:00 horas. Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas pelo email licitacao@santanadoacarau.
ce.gov.br.  SANTANA DO ACARAÚ – CE, 28 de Março de 2022.  Daniel Marcio Camilo do Nasci-
mento Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 
-  MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público aos 
interessados, a Chamada Pública N° 001/2022, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. O 
recebimento da documentação e do projeto de venda ocorrerá no dia 18 de abril de 2022, às 
09:00h, na sede da Secretaria de Educação. O edital com os dados completos encontra-se dispo-
nível gratuitamente aos interessados na sede da Secretaria de Educação, sito a Rua Jonas Nu-
nes, s/n, Bairro da Estação. UMIRIM/CE, 24 de março de 2022, DIDIER DANTAS CAVLCANTE, 
Secretário Municipal de Educação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE LICITAÇÃO – TO-
MADA DE PREÇOS N° 00.002/2022 - TP. O Presidente da CPL torna público para conhecimento 
dos interessados que, neste dia 13 de abril de 2022 às 09:00 horas, na Sede da Comissão de Lici-
tações localizada na Rua Major Sales, nº 28, Cruzeiro, Umirim/CE, estará realizando sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e proposta de preço para o 
objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPEC-
TIVAS PRESTAÇÕES CONTAS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE UMRIM/CE. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo site eletrônico do 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE). Umirim/CE, 24 de março de 2022. MARCELO 
WAGNER ALVES FERREIRA – Presidente da CPL do Município de Umirim/CE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE LICITAÇÃO – CON-
CORRENCIA PÚBLICA N° 06.001/2022 - CP. O Presidente da CPL torna público para conhecimento 
dos interessados que, neste dia 28 de abril de 2022 às 09:00 horas, na Sede da Comissão de Lici-
tações localizada na Rua Major Sales, nº 28, Cruzeiro, Umirim/CE, estará realizando sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e proposta de preço para o 
objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E VENETUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EM TODO O MUNICIPIO DE UMIRIM/CE, POR DE-
MANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANE-
XOS. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas 
ou pelo site eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE). Umirim/CE, 24 de março 
de 2022. MARCELO WAGNER ALVES FERREIRA – Presidente da CPL do Município de Umirim/CE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - EXTRATO DE JULGAMENTO 
FASE DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2022.02.08.03 JULGAMENTO DA FASE DE HA-
BILITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS 2022.02.08.03, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
E FUNDAMENTAL - FRANCISCO UCHOA DE ALBUQUERQUE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA 
ESCOLA CÍVICO-MILITAR, LOCALIZADA NA VILA ESPERANÇA, DE INTERESSE DA SECRETA-
RIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE 
REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. EMPRESAS HABILITADAS: (1) AR EMPREENDIMENTOS 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, (2) REAL SERVIÇOS EIRELI. (3) C.E.C CALDAS EMPREEN-
DIMENTOS, CONSTRUÇÕES EIRELI, (4) IPN - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, (5) 
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO, (6) S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO-DE-
-OBRA EIRELI – ME, (7) A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME (sob Condição), (8) EMILIO MARCOS 
FRANCO ALVES-ME, (9 MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, (10) ARAUJO CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES EIRELI, (11) G 7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, (12) CONSTRUTORA VI-
PON EIRELI, (13) CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME (14) PROLIM-
PEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, (15) MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, (16) WU 
CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, (17) VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ME,(18) FENIX – 
LOCAÇÃOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI, (19) MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
ME (20) e APLA COMERCIO SERVIÇOS, PROJETOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME.Por terem cum-
pridos as normas editalícias. EMPRESAS INABILITADAS: (01) ROMA CONSTRUTORA EIRELI – ME, 
por ter descumprido com os subitens: 5.4.1 e 5.4.4.2. (2) J DE FONTE RANGEL EIRELI, por ter des-
cumprido com os subitens: 5.4.1,. (03) FRANCISCO REGINALDO CAVALCANTE DE SOUSA – ME 
por ter descumprido com o subitem: 5.4.5.1, 5.4.6.1. (4) M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTO / 
LOC - SERT LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE TRANSPORTE, por ter descumprido com o 
subitem: 5.4.4.5. (5) MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA – ME por ter descumprido com os 
subitens: 5.4.4.3. (6) CARGO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES, por ter descumprido com 
o subitem: 5.4.9.1, 5.4.9.2e 5.4.9.3. (7) JOSE URIAS FILHO ME, por ter descumprido com o subitem: 
5.4.8.1, (8) LIMPAX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA por ter descumprido com os subitens: 5.4.7.3 
e 5.4.8.1. (9) PROJEMAQ – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, por ter descumprido com os 
subitens: 5.4.7.1. (10) T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, por ter descumprido com o subitem: 
5.4.7.3. (11) PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA por ter descumprido com o subitem: 5.4.7.3. (12) ALEB 
CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE AUTOMÉVEIS LTDA, por ter descumprido com o subitem: 5.4.7.1 
e (13) SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS por ter descumprido com os subitens: 5.4.7.3. 
Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra a, da Lei Federal Nº 
8.666/93. Caso não haja interposição de recurso, fica desde já, marcada a data de abertura das propos-
tas de preços para o dia 05 de Abril de 2022, às 14:00h e caso haja Recurso, a data ficará suspensa 
até finalizar o julgamento do recurso dentro de todos os prazos legais. Maiores informações na sede da 
CPL ou pelo e-mail: licitaacopiara@hotmail.com. A Comissão. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 18.03.02/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Pre-
feitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna pú-
blico que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 18.03.02/2022 
cujo objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISI-
ÇÕES DE MÁQUINA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, 
JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 
Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do dia 28 de março de 2022.Fim do 
recebimento das propostas e habilitação: às 08h do dia 07 de abril de 2022. Que se realizara 
no dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 08h59min do dia 07 de abril de 
2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 07 de abril de 2022. Referência 
de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL www.bll.
org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal 
de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://
municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@
jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 24 de março de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – 
Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 18.03.03/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 18.03.03/2022 cujo 
objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS 
E EDUCATIVAS, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, VOLTADAS PARA ME-
LHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO – PROJETO ÁGUA: CUIDAR, 
ARMAZENAR E ECONOMIZAR PARA NÃO FALTAR, NAS COMUNIDADES RESIDENTES NAS 
REGIÕES SEMIARIDAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das pro-
postas e habilitação: às 17h do dia 28 de março de 2022.Fim do recebimento das propostas e 
habilitação: às 14h do dia 07 de abril de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das 
propostas: das 14h01min às 14h59min do dia 07 de abril de 2022 Início da sessão de disputa de 
preços: às 15h do dia 07 de abril de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: 
Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no 
endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.
php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no 
tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 24 de março de 2022. 
Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

CATU LAKE RESIDENCE & SPA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – 
SEMACE, a Renovação da Licença de Operação Nº 238/2020 para Estação de 
Tratamento de Efluentes (ETE), localizada no Condomínio Catu Lake, Rodovia 
CE 040, KM 30,  no município de Aquiraz/CE. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.
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Anúncio.  O Botafogo anunciou oficialmente nesta sexta-feira (25) a contratação do técnico 
português Luís Castro pelos próximos dois anos. Segundo o Alvinegro, o novo comandante de 
seu time de futebol profissional chega ao Rio de Janeiro no próximo domingo (27).ESPORTES

FOTO   DIVULGAÇÃO/ SE PALMEIRAS 

LUIZ PONTES A estrela dele não para de brilhar e seu 
filho osires vem dando um show de competência a frente do 
esporte cearense na esfera oficial.

Wilton Bezerra

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Entendo de futebol. Suas análises são sempre respal-
dadas pelo equilíbrio e sensatez. Atravessa a melhor fase 
profissional de sua existência. eu me refiro ao Wilton 
Bezerra que dizem não gostar desse colunista. E eu lem-
bro ainda que há 30 dias seguidos ele muda de camisa 
quando se apresenta na TV. E cada qual a mais bonita.

METON CÉSAR Ele novamente na coluna do papa. O ginásio 
do esportes do Náutico tem seu nome. Meton César de Vasconcelos.

MARACANAÚ A cidade de Maracanaú vai receber em breve 
o maior shopping popular da AMérica Latina. São onze mil lojas 
e boxes, estacionamento para três mil carros e pode gerar 15 mil 
empregos. É por isso que me orgulho de ser amigo do Roberto 
Pessoa que realiza a frente daquele município uma gestão voltada 
para o futuro. E um homem que tem estrela.

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

O Palmeiras venceu o 
Red Bull Bragantino por 2 a 
1 na semifinal do Campeo-
nato Paulista disputada no 
Allianz Parque, neste sába-
do (26), dia em que o trei-
nador Abel Ferreira assinou 
a renovação do seu contrato 
com o clube.

Com o resultado, a equi-
pe disputará a nona final 
sob o comando do técnico 
português, que conquis-
tou até agora quatro títulos 
com o elenco alviverde. Das 
oito decisões até agora, Abel 
venceu duas Libertadores, 
uma Copa do Brasil e uma 
Recopa Sul-Americana; 
perdeu uma Recopa Sul-
-Americana, uma Superco-
pa do Brasil e um título do 
Campeonato Paulista.

O time alviverde, invicto 
e com a melhor campanha 
do Paulista deste ano, che-
ga à decisão do campeonato 
pelo terceiro ano consecuti-
vo. Na última temporada, o 
Palmeiras enfrentou o São 
Paulo na final, mas acabou 
derrotado pelo time então 
comandado por Hernán 
Crespo. O clube começou 
a pavimentar a vitória logo 
nos primeiros lances da 
partida. Com pouco me-
nos de dois minutos de 
jogo, Murilo abriu o pla-
car para o Palmeiras de-
pois de desvio de Gómez. 
O Bragantino empatou aos 
17 minutos do primeiro 
tempo, com gol marcado 
por Realpe após cobrança 
de falta, mas o Palmeiras 
voltou à dianteira antes do 
intervalo, com gol de Rony. 

Os visitantes colocaram 
pressão durante o segundo 
tempo, com lances perigo-
sos, mas não conseguiram 
igualar o placar. O clube de 
Bragança Paulista voltou à 
semifinal do Campeonato 
Paulista depois de 15 anos. 
Em 2007, o clube disputou 
a semifinal com o Santos e 
acabou eliminado. A vitória 
do Palmeiras na semifinal 
deste ano coroa o anúncio 
da permanência do técnico 
Abel Ferreira no clube.

O São Paulo e o Corin-
thians se enfrentam neste 
domingo (27), no Morum-
bi, às 16h. O vencedor do 
clássico disputará o título 
do Paulista com o Palmeiras 
em duas partidas, de ida e de 
volta, que devem acontecer 
em 30 de março e 3 de abril.

Renovação 
Abel Ferreira, 43, assinou 

a renovação de contrato 
com o Palmeiras. O novo 
vínculo do treinador com 
o clube termina em 31 de 
dezembro de 2024. O acor-
do dura todo o mandato 
da presidente Leila Pereira. 
O treinador já havia sinali-
zado estar perto do acerto 
para permanecer na equipe 
paulista. Ele foi contratado 
em outubro de 2020 e algu-
mas vezes deixou entendido 
de que poderia sair. 

O novo contrato com o 
técnico é uma vitória po-
lítica de Leila, que sofreu 
cobranças quanto à contra-
tação de um novo camisa 
9. Abel Ferreira chegou ao 
Palmeiras em outubro de 
2020, depois da demissão 
de Vanderlei Luxemburgo. 
Em 17 meses, o português 
se transformou em um dos 
maiores treinadores da his-
tória do clube. No período 

de dez meses, ganhou duas 
Libertadores.

A primeira, em janeiro de 
2021, válida pela temporada 
de 2020 (que só terminou 
no ano seguinte em razão 
da pandemia de coronaví-
rus). Foi também o primei-
ro título dele com a equipe. 
Poucas semanas depois, no 
início de março, o time al-
viverde venceu o Grêmio 
na final da Copa do Brasil, 
segundo troféu de Abel no 
país.

Em outubro do mesmo 
ano, o português alcançou o 
seu segundo título da Liber-
tadores, com vitória sobre o 
Flamengo em Montevidéu 
na final, em novembro de 
2021. Em 3 de março deste 
ano, o treinador garantiu 
seu quarto título pelo Pal-
meiras, vencendo o Athleti-
co-PR na decisão da Recopa 
Sul-Americana.

Com o resultado, o alviverde paulista irá disputar a sua nona final sob a chefia do atual técnico português

Múcio Roberto
Ele é um médico de valor e uma figura leve e de gran-

de caráter. Sua presença no esporte tem sido edificante.

Pouchain-Ramos
Falou em impressos esta marca é a mais tradicional 

com 90 anos no mercado. A terceira geração cuida desta 
empresa e daqui meu abraço ao Luiz Pouchain um dos 
herdeiros da mesma. Ele que foi um artilheiros dos 
maiores de nosso futsal.

Loteria dos Sonhos
O que é correto e digno merece ser repetido. A Loteria 

dos Sonhos tem o respaldo da Loteria Estadual do Ceará.

Do cel Virgílio Távora
Depois do ceu só o Senado.

César Freire
Esta semana ainda teremos informações sobre o livro 

que o meu amigo César Freire.

Ainda Roberto Pessoa
Este jornalista é amigo do Roberto Pessoa desde me-

nino quando estudavam-nos no Colégio São João. E já 
naquele tempo Roberto mostrava-se diferente dos outros 
e sempre pensando no futuro. e eu continuo dizendo que 
em time que está ganhando não se mexe, segundo o sau-
doso Moésio Gomes.

No Abolição
Como se esperava foi marcante a solenidade de outorga 

da Medalha da Abolição a personagens que se destacam 
nas mais diversas áreas. Na coluna de amanhã teremos o 
registro dos que lá estiveram.

Ainda sem acordo com Cruzeiro, Ronaldo celebra: ‘Estamos na final’
Apesar das incertezas so-

bre a compra de 90% das 
ações da SAF do Cruzeiro, 
Ronaldo Fenômeno continua 
se manifestando publicamen-
te como investidor do clube. 
Depois da classificação à final 
do Campeonato Mineiro, ga-
rantida com uma vitória por 
2 a 1 sobre o Athletic nas se-
mifinais, o ex-atacante usou 
as redes sociais para come-
morar.

“Estamos na final! Para-
béns a toda a equipe pela 
entrega e raça. Vamos por 
muito mais ainda”, escreveu 
em publicação no Twitter. 
O time não chegava à final 
do estadual há dois anos. 
Por isso, a vaga conquista-
da neste final de semana dá 
força para Ronaldo, que vem 

participando ativamente do 
planejamento desde dezem-
bro, entre os torcedores e vira 
argumento para convencer 
o Conselho Deliberativo a 
aprovar sua proposta.

Uma reunião extraordiná-
ria está marcada para o dia 4 
de abril. Nela, serão discuti-
das mudanças solicitadas por 
Ronaldo para selar o acordo 
de aquisição da SAF (Socie-
dade Anônima de Futebol). 
As principais solicitações são 
o arrendamento das Tocas 
da Raposa I e II, um pedido 
de recuperação judicial ou 
extrajudicial e a exploração 
das atividades de futebol do 
clube.

Atualmente na Espanha, o 
ex-jogador de 45 anos deve 
vir ao Brasil para acompa-

nhar as finais do Campeo-
nato Mineiro. O adversário 
será conhecido na noite deste 
domingo, após o duelo entre 
Atlético-MG e Caldense. A 
probabilidade de um clássi-
co é alta, pois os atleticanos 
venceram o jogo de ida, em 
Poços de Caldas, por 2 a 0.

Independente do adver-

sário, o Cruzeiro mantém 
o otimismo e já sabe qual 
postura será adotada. De 
acordo com o treinador Pau-
lo Pezzolano, os jogadores 
precisam manter o espírito 
mostrado no Mineirão nes-
te sábado, quando o técnico 
ficou muito satisfeito com a 
atuação de seus comandados.

Novo técnico do Botafo-
go, Luís Castro desembarcou 
no Rio de Janeiro na manhã 
deste domingo e foi recebido 
por cerca de 50 torcedores 
no Aeroporto do Galeão. Ao 
lado de John Textor, inves-
tidor do clube, o português 
parou para falar com a im-
prensa e trocou o blazer que 
vestia por uma camisa bota-
foguense, dada a ele por um 
torcedor. Além disso, posou 
com bandeiras do time e de 
uma torcida organizada.

“Chegamos para traba-
lhar em um clube de grande 
dimensão. Os clubes com 
alma são sempre clubes 
onde podemos desenvolver 
melhor nosso trabalho, e 
venho nessa expectativa. Sei 

que temos torcedores que 
são muito fiéis ao clube, que 
querem vencer e ter suces-
so, e nos identificamos mui-
to com isso. Agora é traba-
lhar, trabalhar e trabalhar”, 
comentou o técnico.

Anunciado oficialmente 
na sexta-feira pelo Bota-
fogo, o treinador chegou a 
estar na mira de outros clu-
bes brasileiros, como Atlé-
tico-MG e Corinthians. No 
caso do time paulista, hoje 
comandado pelo também 
português Vítor Pereira, foi 
gerada uma disputa com os 
botafoguenses, que já con-
versavam com Castro quan-
do os corintianos o procu-
raram. Questionado sobre 
o interesse de outras equi-

pes, o técnico preferiu não 
comentar. “Em dois anos 
de Shakhtar, fizemos parti-
das de Liga dos Campeões 
e Liga Europa. Nessas parti-
das, tivemos a felicidade de 
vencer o Real Madrid, vence-
mos a Inter de Milão fora de 
casa. É natural que tenhamos 
grande visibilidade. Este ano, 
no Catar, na competição mais 
importante, acabamos por 
ganhá-la”, afirmou. “Sobre 
clubes que estiveram interes-
sados ou não, isso é normal 
do futebol, não quero co-
mentar em particular qual-
quer caso”, completou.

Castro também falou so-
bre a onda de contratações 
de técnicos portugueses que 
tomou os times brasileiros 

nos últimos anos. Além do 
novo comandante do Bota-
fogo e do corintiano Vítor 
Pereira, a Série A do Brasi-
leirão tem Paulo Sousa, no 
Flamengo, e Abel Ferreira, 
que vem fazendo história 
no Palmeiras.

“Para mim, não há trei-
nadores portugueses, ingle-
ses, espanhóis ou holande-
ses. Para mim, há o treinador 
de futebol. Não tem maior ou 
menor responsabilidade por 
um treinador ter feito isso ou 
aquilo em determinado país. 
A minha responsabilidade é 
aquela que eu assumo diaria-
mente, que é ser fiel aos meus 
princípios. Eu mesmo me 
pressiono diariamente”, opi-
nou o técnico do Botafogo.

Técnico português Luís Castro veste 
camisa e espera “Botafogo com alma’”

Palmeiras derrota Bragantino por 
2 a 1 e alcança final do Paulistão 
Em partida disputada no Allianz Parque, pela semifinal do campeonato estadual, 
a equipe do treinador Abel Ferreira garantiu a sua classificação para a decisão

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

www.jaimeararipe.com.br
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Rapidíssimas

Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 28 de março de 2022  O ESTADO                     

GERAL
A Secretaria Municipal da Saúde está realizando chamamento público para a contratualização de 
instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, ou Filantrópicas. O objetivo é a prestação de serviços de 
saúde no âmbito ambulatorial. Para mais informações, acesse o edital no site da Prefeitura Municipal

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Um pouco de muita gente

Nadja Parente Frota, Beatriz 
Viana, Wilma Patrício, Leda Maria, 
Tane Albuquerque, Maria Wanda 
Sá, Mana Holanda, Márcia Me-
deiros e Gláura Férrer recebidas 
pela professora Maria Vital para 
a primeira reunião de 2022 do 
grupo de amigas “Azuis”.

Para a querida amiga 
Verinha Mota, aniversariante do 
dia 24, Fátima Barros articu-
lou brinde intimista, junto de 
Darcy Sucupira e Vera Telles, no 
Alpendre restô.

Ivana Bezerra Rangel 
recebendo o mestre Espedito 
Seleiro, um dos agraciados 
com a Medalha da Abolição, 
no Hotel Sonata de Iracema, e 
ainda foi presenteada com uma 
das belas peças do artista.

O Presidente do Náutico Atlético Cearense, advogado 
Jardson Cruz, anuncia a edição especial do Carnaval da 
Saudade 2022 para o dia 11 de junho. O evento, que marcará 
o aniversário do Náutico, e homenageará Morais Moreira, 
será animado pela Orquestra Brasas Seis. Vendas de mesas 
já iniciadas, maiores informações pelo fone 3242-4310.

O Grupo Benditas Mãos por Nereide Figueirêdo, apresenta 
cada artista que expõe sua marca na Loja RioMarte no Piso L1 
em frente ao Mercadinhos São Luiz. Confira o trabalho de Simo-
ne Bellin, Annelise Grieser, Carola Figueiredo, Cris Cavalcante 
Art, Grupo Benditas Mãos, Alumiar design, Catarina Mina, Didi 
Caracas, Grupo Fios de Uru, Joie Design Unico, Nume Design, 
O Polo Design, Rob Dias Nunes, Terra Crua Brasil.

O encontro “Missão Mulher”, voltado a mulheres em-
preendedoras de todas as idades e segmentos, será realiza-
do no dia 30 março, às 18h, no Hotel Gran Marquise, em 
Fortaleza. O “Missão Mulher” traz Fernanda Bornhausen, 
psicóloga idealizadora do SEDO - Farmácia da Mente, 
numa palestra sobre vivência emocional e mental com o 
propósito de ajudar as pessoas na manutenção e aquisição 
a ter uma vida saudável também nos negócios.

Juíza Andrea Mendes Bezerra Delfino assumiu o cargo de 
desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará. Além dela, 
também irão integrar aquela casa da Justiça, os juízes Rosi-
lene Ferreira Facundo, Carlos Augusto Gomes Correia, Jane 
Ruth Maia de Queiroga, José Evandro Nogueira Lima Filho, 
Sílvia Soares de Sá Nóbrega e Maria Ilna Lima de Castro.

Agende-se. No dia 30 de março (quarta-feira), às 18h, o coletivo pernambucano Acervo RecorDança, lança novo site de seu acervo www.acervorecor-
danca.com, que inclui recortes não lineares sobre a dança pernambucana. A plataforma, reformulada dentro do projeto Reconectando a própria história, 
contemplado pelo Rumos Itaú Cultural 2019-2020, disponibiliza documentos, reportagens, podcasts, vídeos, entrevistas, programas, fotos, pesquisas, 
reflexões e informações das diferentes etapas dos 18 anos do acervo. No dia 1o de abril, a Enciclopédia Itaú Cultural publica o primeiro Caderno do 
Professor do ano: Tunga: A Poética da Matéria e Experimentações. É o 37º plano de aula da série, que oferece, de modo orientado e dinâmico, possíveis 
abordagens aos educadores em sala de aula para os mais variados temas sobre a arte e a cultura brasileiras. Esta edição aborda a variedade de materiais 
que compõem sentidos e reflexões sobre os limites da forma e da tridimensionalidade poética das esculturas e instalações deste artista contemporâneo.

FOTO DIVULGAÇÃO

Para a formatura da fi-
lha Ana Stefanie de Sousa 
Roseira em administração 
de empresas esteve em 
São Paulo, Roberto Rosei-
ra, bastante conhecido em 
terras paulistas.

Em home-office a 
belíssima Talita Pelúcio 
executa com eficiência 
seu trabalho de desig-
ner nos mais significati-
vos eventos locais. Uma 
locomotiva a Talita.

Reunindo otimismo, 
celebridade e iconografia An-
dressinha Fraga não pára em 
geologia. Trabalho perfeito.

Déborah Paz a 
locomotiva da Esmec 
reuniu parabéns sábado 
porque inaugurou nova 
idade. Neste mês dedi-
cado à mulher.

Calendário social de-
signa hoje aniversário da  
empresária Rita Rabêlo 
de Carvalho e Luciano Al-
ves de Morais, parabéns 
em dose dupla.

O Festival Ppnto.CE 
realiza os dois últimos 
painéis online da 
programação do mês 
de março, dias 28 e 29. 
As transmissões acon-
tecem sempre às 19h, 
no canal do do YouTube 
do Ponto.CE, mediados 
pelo jornalista Rodrigo 
Vargas  onde são 
discutidos os cenários 
da  música e da cultura 
reunindo empresários, 
produtores e  agentes 
culturais de todo o país. 
O acesso é gratuito.

Curtinhas

A comunidade do Piram-
bu se localiza em um cenário 
culturalmente rico, seja pelas 
histórias de um povo que vive 
entre as águas do Rio Ceará e 
do mar, pelos contos de pes-
cadores ou pelas vivências de 
quem está em terra firme nas 
ruas da comunidade. Nesse 
contexto, o projeto “O Rio 
Que Traz – Ser criança na 
beira da vida” organizou, em 
novembro de 2021, oficinas 
de fotografia com crianças de 
05 a 14 anos do Instituto Cai 
Cai Balão.

A ação resultou em um 
livro-book que foi entregue 
para as famílias e instituições 
parceiras em março de 2022. 
De acordo com a organiza-
ção do projeto, há uma im-
portância notável na realiza-
ção de ações similares para 
o dia a dia do Pirambu. “No 
contexto em que vivemos 
na nossa comunidade, que 
é uma área de vulnerabili-
dade social, todo e qualquer 
projeto que venha é muito 
bem-vindo. Esse em especial, 
desperta nas crianças o dese-
jo de aprender mais sobre o 
universo da fotografia, sobre-
tudo com o olhar delas”, afir-
ma Fábio Lessa, coordenador 
do Instituto Cai Cai Balão.

Para os organizadores, 
a fotografia pode ajudar as 
crianças a contarem a reali-
dade em que vivem para as 

pessoas com outro olhar. “O 
primeiro objetivo do proje-
to é fazer crianças narrarem 
o dia a dia em linguagem da 
fotografia. Nesta ocasião, elas 
aprenderam com uma disci-
plina artística, a ficar com um 
olhar mais apurado para sua 
realidade”, pontua Emrah Kar-
tal, coordenador do projeto.

Durante as aulas, muitas 
crianças tiveram o primeiro 
contato com equipamentos 
fotográficos que foram dis-
ponibilizados para que le-
vassem para casa e fizessem 
os registros na comunidade. 
“Em novembro do ano pas-
sado algumas dessas crian-
ças participaram do curso 

de cinema, que tinha uma 
modalidade de fotografia e 
todos queriam muito par-
ticipar. Quando surgiu essa 
possibilidade, juntamos essas 
crianças com outras que ain-
da não tinham tido a oportu-
nidade. Incentivamos porque 
sabemos da importância do 
trabalho e de mostrar a nossa 

comunidade para o mundo 
através desse livro”, relata Fá-
bio Lessa.

O projeto acontece tam-
bém com o apoio das famí-
lias que costumam prestigiar 
todas as ações e eventos. 
“Sabemos que são poucos 
projetos que têm essa possi-
bilidade de trazer coisas que 

não são de costume deles. 
Esse universo do audiovisual 
e fotografia é sempre bem 
aceito. O que eles também 
gostam de relatar é a questão 
da valorização das nossas 
crianças dentro da comuni-
dade, sobretudo quando te-
mos a oportunidade de levá-
-las para outros ambientes e 
vivências”, explica Lessa.

Kartal, por sua vez, destaca 
que as imagens do projeto fo-
ram selecionadas respeitan-
do a individualidade de cada 
pequeno fotógrafo. “Cada 
um tem seu jeito próprio em 
relação a fotografar e com a 
fotografia. Um é mais obser-
vador e outro tem postura 
mais técnica de fotografia. 
Cada um vai construir seu 
próprio talento com tempo e 
dedicação”, orgulha-se.

O projeto continuará sen-
do desenvolvido e há pos-
sibilidade de ser expandido 
para outros lugares. “Vamos 
continuar fotografando com 
crianças do Pirambu para 
fazer outro livro, talvez com 
um conceito diferente. O 
projeto vai existir no Piram-
bu e talvez em outras comu-
nidades e realidades”, afirma 
o coordenador Emrah Kartal.

Por Yasmim Rodrigues

Crianças do Pirambu produzem livro-book 
ilustrando o cotidiano da comunidade

O projeto usa a fotografia para mobilizar a comunidade, visando o ativismo social e humanitário

O produto, lançado esse mês, é resultado de oficinas realizadas no fim do ano passado

A Fundação Edson Queiroz promoveu dia 24, a partir das 9h, o lançamento oficial da Pedra 
Fundamental do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, a ser construído no local 
do antigo Centro de Convenções de Fortaleza. A solenidade de lançamento contou com a 
presença de autoridades cearenses, professores, alunos, egressos e gestores da Fundação 
Edson Queiroz. O Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz é uma homenagem a dois 
cearenses responsáveis não só pelo desenvolvimento socioeconômico do Ceará, mas também 
pelo fomento às atividades artísticas e culturais no Estado e no Brasil. O evento de lançamento 
constará da exibição de vídeo sobre o projeto de arquitetura. Em seguida, os presentes serão 
convidados a se dirigirem até o local de descerramento da Pedra Fundamental, em área ao 
lado da Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz

O reencontro do casal de  empresários Emanoel Ponte e 
Cláudia Alexandre com a querida Salete Araújo, na animada 
festa do aniversário de Stelinha Frota Salles, no Colher Restô

Janice Bezerra aniversariou na quinta-feira e comemorou em casa 
com um jantar cercada pelos filhos e o marido Carlos Otávio Bezerra
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