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O policiamento está na Capital, em 14 cidades da Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais 45 do Interior. Ao 
todo, são 2.757 policiais militares que integram o comando, a 
bordo de 1.673 motocicletas e 126 viaturas. CIDADES6

Ceará inaugura a sexagésima base da CPRaio

O ministro Milton Ribeiro (Educação) foi exonerado do cargo ontem para tentar reduzir o desgaste do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL)

Além do reforço policial, foi instalada uma central de videomonitoramento

Prefeitos apontam que uma espécie de balcão de negócios no MEC seria operado pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, 
ligados a Bolsonaro, e priorizava a liberação de valores para gestores próximos a eles e a prefeituras indicadas pelo centrão, 

bloco político de sustentação ao governo. Milton Ribeiro afirma que jamais praticou atos ilegais. NACIONAL5

Ministro Milton Ribeiro (Educação) se tornou alvo de grande pressão após a revelação de indícios 
de um esquema informal de obtenção de verbas envolvendo pastores sem cargo público

MEC: ministro é exonerado 
após revelação de escândalo
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PT e PSD recebem 
novas filiações 
de deputados 
estaduais no Ceará

CRESCE NÚMERO 
DE BRASILEIROS 
EMPREGADOS

Fernando Hugo e 
Lucílvio Girão, ambos 
vindos do PP, migraram 
para o PSD. Já Nizo Costa 
(PSB) e Júlio César Filho 
(Cidadania) oficializaram 
sua entrada no PT, que 
também aguarda Augusta 
Brito (PCdoB) esta sema-
na. POLÍTICA3

Crescimento da população ocupada foi mais 
intenso entre os trabalhadores mais jovens e 
com ensino fundamental. ECONOMIA9

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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PSDB. Ao anunciar que fica no PSDB e renuncia ao Governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite 
afirmou que está “se apresentando ao país em eleições que considera críticas” e que se vê em 
condições de ser candidato ao Planalto. O PSDB, porém, já escolheu Doria como candidato.NACIONAL

Milton Ribeiro vinha perdendo amparo até de membros da bancada evangélica no Congresso

FOTO FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Investigue ministro e pastores
Pastor Silas Malafaia, que explica: ‘quem protege 

e defende seu pessoal corrupto e ladrão é o PT’

A ação movida pelo PL, partido de 
Jair Bolsonaro, no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) parece ter 
sido feita sob medida para forçar 

lacradores acostumados a “cancelar” aqueles 
com quem discordam a provar do próprio 
veneno: a velha censura. Aliados de Bolso-
naro não classificam a decisão como cercea-
mento da liberdade de expressão, como ago-
ra faz a oposição, mas o próprio presidente 
exigiu do PL a desistência da ação.

Mesma decisão, outra cor
Apoiadores do presidente comparam 

a decisão do TSE com outras da corte até 
contra parlamentar (Daniel Silveira), só que 
de outra cor.

Empatou
Para o deputado José Medeiros, “estaria 

apenas empatando o jogo porque pau que 
bate em Chico, em tese, teria que bater em 
Francisco”.

Amigo da Justiça
Se a retirada da ação anula a necessidade 

de votação no plenário do TSE, o assunto 
morreu sem polêmica. Graças a Bolsonaro.

Deixa xingar
Pessoas próximas relataram que Bolsona-

ro disse que é preciso deixar xingá-lo quem 
quiser fazer isso, assim como fazem os que 
xingam Lula.

Mais dinheiro
A greve está sendo ensaiada desde janeiro, 

quando o sindicato anunciou a ‘entrega’ de 500 
cargos comissionados no BC.

Adesão rápida
O sindicato de funcionários BC anunciou 

que quase dois mil funcionários concursado já 
aderiram à paralisação.

Outros propósitos
Aumento só pode ser concedido com espa-

ço no orçamento aprovado em lei. Pretender 
mais grana a seis meses da eleição tem outro 
propósito.

Ação no TSE escancara a ‘censura como ela é’

O PODER SEM PUDOR

Benedito Valadares, que já fora interven-
tor em Minas, recebia a visita do ex-senador 
Gilberto Marinho e seu colega, Victorino 
Freire, para tratar de um assunto polêmico. 
Ou melhor, para ouvir: apenas Valadares fa-
lava. Os convidados ouviam compenetrados. 

De repente, o anfitrião parou de falar. “O que 
foi, Benedito?” perguntou Marinho. “Parou 
de falar sem mais nem menos. Continue, por 
favor!” pediu Freire. Desconfiado, Valadares 
mudou de assunto: “Não vou falar mais, não. 
Vocês estão prestando muita atenção...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Sempre alerta

Greve de altos salários no BC 
tem odor eleitoral
Apesar de pretenderem reajus-
te salarial de 26,3%, um acinte 
para tantos privilégios que já 
acumulam, os servidores do 
Banco Central (BC) estão sen-
do conduzidos a fazerem uma 
greve meramente eleitoral. Eles 
estão entre os funcionários mais 
bem pagos do País. Os técnicos 
do BC, cargo que exige o ensi-
no médio completo, têm salário 
inicial de R$7,5 mil. Analistas re-
cebem cerca de R$20 mil como 
o primeiro salário. Em média, 
R$ 26 mil. Há ainda o cargo de 
procurador do BC; R$22 mil 
mensais no início da carreira. 
Mas planejam parar “pelo au-
mento”. Uma vergonha.

Sem perigo de dar certo
Substituto do general Silva e Luna na Pe-

trobras, o “consultor” Adriano Pires fará jus 
ao apelido de “O Breve”: não há a menor re-
lação entre o que deseja o presidente Bolso-
naro e o que prega o candidato à vaga.

Crise socialista
Após a eleição de 2014, o PSB, partido 

de estreia do técnico Vanderlei Luxembur-
go na política, passou de quatro para sete 
senadores. De lá para cá, só diminuiu. Em 
2022, já não tem representantes no Senado.

Caminho inverso
Em 2014, a primeira eleição federal da 

qual participou o PSD, o partido de Gil-
berto Kassab conquistou duas vagas no 
Senado. De lá para cá, percorreu caminho 
inverso do PSB. Hoje é a segunda maior 
bancada.

Mira no Planalto
O governador de São Paulo, João Doria 

(PSDB), se emocionou com vídeo prepa-
rado por sua equipe para marcar as con-
quistas do mandato que deixa esta semana. 
“Está preparado para mais um combate”, 
disse um interlocutor.

Adeus covid
Em todo o planeta, números mostram que a 

pandemia dá sinais de ter ficado para trás. Se-
gundo o Worldometer, a média de mortes é de 
4 mil por dia, o menor nível desde 31 de março 
de 2020. Início da pandemia.

Terminologia importante
Entre os dados do Ipea que ganharam as 

manchetes, está o número de “pessoas ocupa-
das” superior ao pré-pandemia, mas a nota da 
entidade fala em “desemprego menor” em di-
versos segmentos da economia.

Economia forte
Economista-chefe da Ativa Investimentos, 

Étore Sanchez disse que a arrecadação recorde 
de fevereiro foi abaixo do previsto, mas está em 
um patamar forte, ajudando a manter “os re-
sultados fiscais positivos”.

Censuras e ‘censuras’
O cientista político Ismael Almeida lançou pergun-

ta para confirmar se censura tem lado. “O que acon-
teceria se Allan dos Santos ou Daniel Silveira mandas-
sem um ministro do TSE ir ‘cagar’”, como fez Anitta?

Pensando bem...
...ressuscitaram o velho Oscar a tapa.

O ministro Milton Ribeiro 
(Educação) pediu demissão 
do cargo nesta segunda-fei-
ra (28) para tentar reduzir o 
desgaste do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL). Ele 
escreveu uma carta de demis-
são, entregue ao presidente na 
tarde de ontem, no Palácio do 
Planalto, e a exoneração foi 
publicada em edição extra do 
Diário Oficial da União.

Ribeiro se tornou alvo de 
grande pressão após a revela-
ção de indícios de um esque-
ma informal de obtenção de 
verbas envolvendo dois pasto-
res sem cargo público. Prefei-
tos apontam que uma espécie 
de balcão de negócios no MEC 
seria operado pelos pastores 
Gilmar Santos e Arilton Mou-
ra, ligados a Bolsonaro, e prio-
rizava a liberação de valores 
para gestores próximos a eles 
e a prefeituras indicadas pelo 
centrão, bloco político de sus-
tentação ao governo.

Na carta, Milton Ribeiro 
afirma que jamais realizou 
“um único ato de gestão” que 
não fosse pautado pela corre-
ção e disse que solicitou a Bol-
sonaro a sua exoneração para 
que não paire nenhuma incer-
teza sobre a sua conduta ou à 
do governo. “Tomo esta inicia-
tiva com o coração partido, de 
um inocente que quer mostrar 
a todo o custo a verdade das 
coisas, porém que sabe que a 
verdade requer tempo. Sei de 
minha responsabilidade polí-
tica, que muito se difere da ju-
rídica”, afirmou, acrescentan-
do que depois que provar sua 
inocência estará de volta para 
continuar a ajudar Bolsonaro.

“Não me despedirei, direi 
um até breve, pois depois de 
demonstrada minha inocên-
cia estarei de volta, para aju-

dar meu país e o presidente 
Bolsonaro na sua difícil, mas 
vitoriosa caminhada”, escreveu 
o ministro, encerrando a carta 
com o bordão de campanha 
de Bolsonaro, “Brasil acima de 
tudo, Deus acima de todos”.

Interlocutores relataram 
que o ministro inicialmente 
havia discutido uma licença do 
posto para se concentrar em 
sua defesa, mas que não havia 
justificativa para que o minis-
tro apresentasse uma licença e 
que, portanto, haveria a exo-
neração. Com isso, o MEC 
deve ficar sob o comando do 
secretário-executivo, Victor 
Godoy Veiga, mas aliados do 
centrão já cobiçam o cargo.

Na última quinta-feira (24), 
Bolsonaro disse que ‘bota a 
cara no fogo’ por Ribeiro, que é 
evangélico e pastor, mas diante 
das recentes revelações perdeu 
o apoio até mesmo de inte-
grantes da bancada evangélica 
no Congresso. 

Evolução
A situação do ministro se 

agravou na segunda-feira da 
semana passada, após a re-
velação de um áudio em que 
Milton Ribeiro afirma que o 
governo prioriza prefeituras 

cujos pedidos de liberação de 
verba foram negociados pe-
los pastores Gilmar e Arilton. 
Na gravação, o ministro diz 
ainda que isso atende a uma 
solicitação de Bolsonaro e 
menciona pedidos de apoio 
que seriam supostamente di-
recionados para construção 
de igrejas. “Foi um pedido 
especial que o presidente da 
República fez para mim so-
bre a questão do [pastor] Gil-
mar”, diz o ministro na con-
versa em que participaram 
prefeitos e os dois religiosos.

Em seguida, o prefeito Gil-
berto Braga (PSDB), do muni-
cípio maranhense de Luis Do-
mingues, afirmou que um dos 
pastores que negociam trans-
ferências de recursos federais 
para prefeituras pediu 1 kg de 
ouro para conseguir liberar 
verbas de obras de educação 
para a cidade. Já na sexta-fei-
ra, o prefeito de Piracicaba 
(SP), Luciano Almeida (União 
Brasil), disse que recebeu um 
pedido de dinheiro para que o 
município abrigasse um even-
to com a presença do minis-
tro Milton Ribeiro em agosto 
de 2021. O gestor municipal 
afirma que se recusou a fazer 
o pagamento e que o encontro 
acabou não se concretizando.

Os pastores Gilmar e Aril-
ton têm, ao menos desde 
janeiro de 2021, negociado 
com prefeituras a liberação 
de recursos federais para 
obras de creches, escolas, 
quadras ou para compra de 
equipamentos de tecnologia. 
Os dois pastores têm proxi-
midade com Bolsonaro desde 
seu primeiro ano de governo.

Nos últimos dias, o ministro virou alvo de pressão após indícios de um 
esquema de envio de verbas a prefeitos intermediado por pastores aliados

Milton Ribeiro pede demissão do MEC após áudio vazado

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO, TÊXTEIS, CALÇADOS, 
COUROS E LAVANDERIAS INDUSTRIAIS DO ESTADO DO CEARÁ - FETIVEST - ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente edital, com base em dispositivo de Lei, ficam 
todos trabalhadores nas indústrias do vestuário (confecções de roupas e acessórios em geral), Têxteis, Calça- 
dos, Couros e Lavanderias Industriais do Estado do Ceará: Roupas Unissex, Masculino, Feminino, Moda 
Íntima, Esporte, Surf, Praia, Infantil, Fardamentos, Noiva, Recém-nascido, Cama, Mesa e Banho, com 
abrangência territorial em Abaiara/CE, Acarape/CE, Acaraú/CE, Acopiara/CE, Aiuaba/CE, Alcântaras/CE, 
Altaneira/CE, Alto Santo/CE, Amontada/CE, Antonina do Norte/CE, Apuiarés/CE, Aquiraz/CE, Aracati/CE, 
Aracoiaba/CE, Ararendá/CE, Araripe/CE, Aratuba/CE, Arneiroz/CE, Assaré/CE, Aurora/CE, Baixio/CE, 
Banabuiú/CE, Barbalha/CE, Barreira/CE, Barro/CE, Barroquinha/CE, Baturité/CE, Beberibe/CE, Bela 
Cruz/CE, Boa Viagem/ CE, Brejo Santo/CE, Camocim/CE, Campos Sales/CE, Canindé/CE, Capistrano/CE, 
Caridade/CE, Cariré/CE, Caririaçu/CE, Cariús/CE, Carnaubal/CE, Cascavel/CE, Catarina/CE, Catunda/CE, 
Caucaia/CE, Cedro/CE, Chaval/CE, Choró/CE, Chorozinho/CE, Coreaú/CE, Crateús/CE, Crato/CE, 
Croatá/CE, Cruz/CE, Deputado Irapuan Pinheiro/CE, Ererê/CE, Eusébio/CE, Farias Brito/CE, Forquilha/CE, 
Fortaleza/CE, Fortim/CE, Frecheirinha/CE, General Sampaio/CE, Graça/CE, Granja/CE, Granjeiro/CE, Groaí- 
ras/CE, Guaiúba/CE, Guaraciaba do Norte/CE, Guaramiranga/CE, Hidrolândia/CE, Horizonte/CE, 
Ibaretama/CE, Ibiapina/CE, Ibicuitinga/CE, Icapuí/CE, Icó/CE, Iguatu/CE, Independência/CE, Ipaporanga/CE, 
Ipaumirim/CE, Ipu/CE, Ipueiras/CE, Iracema/CE, Irauçuba/CE, Itaiçaba/CE, Itaitinga/CE, Itapajé/CE, 
Itapipoca/CE, Itapiúna/CE, Itarema/CE, Itatira/CE, Jaguaretama/CE, Jaguaribara/CE, Jaguaribe/CE, 
Jaguaruana/CE, Jardim/CE, Jati/CE, Jijoca de Jericoacoara/CE, Juazeiro do Norte/CE, Jucás/CE, Lavras da 
Mangabeira/CE, Limoeiro do Norte/CE, Madalena/CE, Maracanaú/CE, Maranguape/CE, Marco/CE, Martinó- 
pole/CE, Massapê/CE, Mauriti/CE, Meruoca/CE, Milagres/CE, Milhã/CE, Miraíma/CE, Missão Velha/CE, 
Mombaça/CE, Monsenhor Tabosa/CE, Morada Nova/CE, Moraújo/CE, Morrinhos/CE, Mucambo/CE, 
Mulungu/CE, Nova Olinda/CE, Nova Russas/CE, Novo Oriente/CE, Ocara/CE, Orós/CE, Pacajus/CE, 
Pacatuba/CE, Pacoti/CE, Pacujá/CE, Palhano/CE, Palmácia/CE, Paracuru/CE, Paraipaba/CE, Parambu/CE, 
Paramoti/CE, Pedra Branca/CE, Penaforte/CE, Pentecoste/CE, Pereiro/CE, Pindoretama/CE, Piquet 
Carneiro/CE, Pires Ferreira/CE, Poranga/CE, Porteiras/CE, Potengi/CE, Potiretama/CE, Quiterianópolis/CE, 
Quixadá/CE, Quixelô/CE, Quixeramobim/CE, Quixeré/CE, Redenção/CE, Reriutaba/CE, Russas/CE, Saboei- 
ro/CE, Salitre/CE, Santa Quitéria/CE, Santana do Acaraú/CE, Santana do Cariri/CE, São Benedito/CE, São 
Gonçalo do Amarante/CE, São João do Jaguaribe/CE, São Luís do Curu/CE, Senador Pompeu/CE, Senador 
Sá/CE, Sobral/CE, Solonópole/CE, Tabuleiro do Norte/CE, Tamboril/CE, Tarrafas/CE, Tauá/CE, Tejuçuoca/CE, 
Tianguá/CE, Trairi/CE, Tururu/CE, Ubajara/CE, Umari/CE, Umirim/CE, Uruburetama/CE, Uruoca/CE, Varjo- 
ta/CE, Várzea Alegre/CE e Viçosa do Ceará/CE, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia: 02 de Abril de 2022, às 10h:30min, na sede Entidade, na Rua: Goiás, 1826 - Jóquei Clube - 
Fortaleza-CE, a fim de apreciarem e deliberarem sobre proposta de condições de CONVENÇÃO COLETIVA 
DE TRABALHO/2022/23, com vistas ao reajuste salarial e outras vantagens a serem atribuídas aos Trabalha- 
dores nas Indústrias do Vestuário (confecções de roupas e acessórios em geral), Têxteis, Calçados, Couros e 
Lavanderias Industriais do Estado do Ceará, que não tenham representação em 1º grau no Estado, a partir de 
1º (primeiro) de maio de 2022, bem como para conceder poderes ao Presidente da Federação, para que, 
investido deles, estabeleça negociações com o SINDICATO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E 
CHAPEUS DE SENHORA DO ESTADO DO CEARÁ, além dos poderes de intentar dissídio coletivo de trabalho  
de natureza econômica e/ou jurídica caso malogrem tais negociações ou promover a conciliação. Caso não 
haja número de interessados suficiente para o funcionamento da Assembleia em primeira convocação, esta 
será realizará duas horas após as 12h:30h, em segunda e última convocação na mesma data e local, nos 
termos do que exige os Arts. 611 e seguintes da CLT. Fortaleza-CE, 28 de Março de 2022. FRANCISCO 
NUNES DE MOURA - Presidente.  

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÕES DE ROUPAS EM GERAL DO 
MUNICÍPIO CAUCAIA CEARÁ - SINDCOSTUREIRAS - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDI- 
TAL DE CONVOCAÇÃO.  Pelo presente edital, com base no Estatuto e em dispositivo de Lei, convocamos todos os 
Trabalhadores nas Indústrias de Confecções de Roupas em Geral, Unissex, Masculino, Feminino, Moda Esporte, Praia, 
Infantil, Fardamento, Cama, Mesa e Banho, do Município de Caucaia-CE, para se reunirem em Assembleia Geral Extraor- 
dinária a ser realizada no dia: 02/04/2022, às 07:30h, na Sede da Entidade, na Rua: Paulo Gomes da Silva, nº. 224 - Parque 
Soledade - Caucaia-CE, a fim de apreciarem e deliberarem sobre proposta de condições de CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO/2022/23, com vistas ao reajuste salarial e outras vantagens a serem atribuídas a Categoria acima citada, a 
partir de 1º (primeiro) de maio de 2022, bem como para conceder poderes a Presidente do Sindicato, para que, investido 
deles, estabeleça negociações com o SINDICATO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E CHAPEUS DE 
SENHORA DO ESTADO DO CEARÁ, além dos poderes de intentar dissídio coletivo de trabalho  de natureza econômica 
e/ou jurídica caso malogrem tais negociações ou promover a conciliação. Caso não haja presença de interessados suficien- 
tes para o funcionamento da assembleia em primeira convocação, esta, se realizará duas horas após às 09:30h, em segunda e 
última convocação, com a presença de qualquer número de interessados, no mesmo local e data, nos termos do que exige os 
Arts. 611 e seguintes da CLT. Caucaia-CE, 28 de março de 2022. ANDRÉA FERREIRA BARRETO - Presidente. 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED INTEGRAÇÃO LTDA. - UNICRED INTEGRAÇÃO
CNPJ nº 73.750.424/0001-47 – NIRE 43400007326 - Rua Vinte de Setembro, 2304, Sala 301 – CAXIAS DO SUL/RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Realização de Forma DIGITAL

O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED INTEGRAÇÃO LTDA., sigla UNICRED INTEGRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições estatutárias que lhe conferem o artigo 27, combinado com os artigos 38 e 40, todos do Estatuto Social da Cooperativa, observado o disposto no art. 
43- A da Lei nº 5.764, de 1971, bem como a regulamentação em vigor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, 
convoca os senhores associados, que nesta data somam 12.248 (doze mil, duzentos e quarenta e oito), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA, a serem realizadas no dia 09 de abril de 2022, de forma DIGITAL, mediante acesso através do Internet Banking e Mobile Banking da 
Unicred, conforme indicativos abaixo:
Em regime de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
HORÁRIO: às 8h (oito horas), em primeira convocação, com a presença de dois terços (2/3) dos cooperados em condições de votar; às 9h (nove horas), em 
segunda convocação, com metade mais um dos cooperados em dia com suas obrigações sociais; e às 10h (dez horas), em terceira e última convocação, com o 
mínimo de 10 (dez) associados aptos a votarem para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. Prestação das contas dos órgãos da administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativamente ao exercício de 2021, compreendendo:
a) Relatório da gestão;
b) Balanço geral do exercício fi ndo;
c) Demonstração do resultado do exercício social;
d) Parecer da Auditoria Independente.
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração, para mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2025;
4. Fixação do valor das cédulas de presenças dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, dos honorários do Presidente e dos Vice-Presidentes, bem como 
o montante para suportar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, a serem individualizados pelo Conselho de Administração;
5. Discussão e deliberação sobre a dissolução do Fundo de Contingência, Proteção e Expansão da Cooperativa bem como da destinação dos valores;
6. Discussão e deliberação sobre a Política de Sucessão de Administradores, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.878/2020;
7. Discussão e Deliberação sobre a Política de Conformidade;
8. Homologação da utilização das taxas utilizadas nos contratos celebrados entre a Cooperativa e os cooperados, incluindo o Certifi cado de Depósito Interbancário 
(CDI), nas operações ativas e passivas da Cooperativa.
9. Outros assuntos de interesse social sem caráter deliberativo.
Em regime de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
HORÁRIO: às 9:30h (nove horas e trinta minutos), em primeira convocação, com dois terços (2/3) dos associados em condições de votar; às 10:30h (dez horas e 
trinta minutos), em segunda convocação, com metade mais um dos associados em dia com suas obrigações sociais; e às 11:30h (onze horas e trinta minutos), em 
terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) associados aptos a votarem.
ORDEM DO DIA
1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa, para:
a) adequar a redação do artigo 1º, relativamente a área de ação da cooperativa;
b) adequar a redação do artigo 5º do Estatuto Social visando à ampliação do quadro social para livre admissão.
2. Consolidação da nova versão do Estatuto Social, com todas as adaptações e correlações necessárias; e
3. Outros assuntos de interesse social sem caráter deliberativo.
Informações adicionais:
a) Instruções detalhadas e orientações quanto à forma de manifestação e votação e a documentação relativa à Assembleia Geral podem ser obtidas no site https://
www.unicred.com.br/integracao/fique-por-dentro/informativos/assembleia-geral-ordinariae-extraordinaria-2022.
b) A participação e votação na Assembleia se dará exclusivamente por meio digital. Para ter acesso ao ambiente virtual, o cooperado deverá acessar seu internet 
banking ou aplicativo mobile Unicred, identifi cando-se a partir dos dados cadastrais e senha eletrônica. Após, clicar na opção assembleia geral para ser direcionado 
ao ambiente virtual em que acontecerá a Assembleia Geral. No mesmo site indicado acima, o cooperado poderá verifi car maiores detalhes relativos ao conclave.
c) Os cooperados pessoa jurídica deverão realizar cadastro prévio, pelo e-mail juridico.integracaors@unicred.com.br, até o dia 04/04/2022 para que tenha 
assegurado sua participação e votação por intermédio do efetivo representante legal. Maiores detalhes poderão ser obtidos no site acima.
d) O ambiente digital da assembleia poderá ser acessado a partir da internet de computador, smartphone ou tablet (IOS e Android). A Cooperativa disponibilizará 
suporte em tempo real para auxiliar os cooperados durante o conclave, por telefone e WhatsApp números (54) 99267-3568 e (54) 99267-4163;
e) A Unicred não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos cooperados, 
assim como por quaisquer outras situações que não esteja sob o seu controle.
Caxias do Sul/RS, 29 de março 2022.

Dr. Antônio César de Oliveira Cé
Presidente

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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Meio ambiente. A Prefeitura de Fortaleza está promovendo o projeto “Árvore na Minha Calçada”, iniciativa que 
é realizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), por meio da Coordenadoria de 
Políticas Ambientais e da Célula de Educação Ambiental, e prevê a ampliação da cobertura arbórea da cidade.CIDADES

Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 29 de março de 2022  O ESTADO                     

GRANITOS S.A.
CNPJ nº 23.445.513/0001-01 - NIRE nº 23300018184

Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Estamos apresentando as demonstrações contábeis, 
levantadas em 31 de dezembro de 2021, comparativamente a 31 de dezem-
bro de 2020. As contas do ativo estão classificadas segundo o art. 179 da Lei 
6404/76. As contas do passivo exigível segundo a norma do art. 180 da 
mesma lei. As contas integrantes do Patrimônio Líquido seguiram a norma 
contida no art. 182 da Lei 6404/76. Os critérios de avaliação das contas 
agrupadas no ativo são os consignados no art. 183 da Lei 6404/76, enquan-

to para as contas do Passivo os critérios de avaliação estão esculpidos no 
art. 184 da mesma Lei. As contas de Resultado do Exercício obedeceram às 
normas contidas nos artigos 186 a 189 quando pertinentes. Observamos, 
onde pertinente, as alterações introduzidas na Lei nº 6.404/76, pela Lei 
Complementar nº 182, de 2021. No que tange ao Balanço dos Resultados 
dos exercícios, os indicadores de Receitas e Lucro Líquido registraram a 
performance e incrementos adiante indicados:

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Receitas - R$ mil 56.411,0 54.880,0 57.676,0 53.428,0 65.855,0 65.665,0 85.268,0 104.739,7
- Incremento (2014 = 100%) 100,0 97,3 102,2 94,7 116,7 116,4 151,2 185,7
Lucro Líquido - R% mil 47,0 59,0 65,0 34,0 62,0 1.382,0 1.382,0 5.920,6
- Incremento (2014 = 100%) 100,0 125,5 138,3 72,3 131,9 2.940,4 4.106,4 12.597,0
Lucro Líquido/Receita Líquida (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,4 2,5 12,0
A baixa rentabilidade verificada nos exercícios de 2014 a 2017 decorreu em 
relação da acirrada concorrência no mercado interno, principalmente por 
causa do fim das grandes obras pós Copa do Mundo, o que levou os concor-
rentes a baixarem o preço dos produtos também no mercado internacional. 
O crescimento da receita e lucro líquido surgem a partir dos exercícios de 
2018 e continuam nos exercícios seguintes, com ênfase para 2021 quando 
o lucro alcançou a marca de 12,0% da Receita cuja curva atinente aos exer-
cícios de 2014 a 2021 está demonstrada na tabela anterior. O comportamen-
to do lucro líquido nos exercícios de 2019 a 2021 é o resultante da combina-
ção de política de vendas e marketing implementadas e compressão no CPV 
- Custos dos Produtos Vendidos que se situaram no patamar de: 61,8% em 
2019; 62,11% em 2020; e 58,09% em 2021, respectivamente, da Receita 
Líquida Operacional. As vendas destinadas ao mercado externo (EUA, Mé-
xico e Europa) representaram 57% do faturamento, enquanto as destinadas 
ao mercado interno mantiveram-se em 43% do faturamento total. Podemos 
acrescentar que esse crescimento, mesmo em um ambiente de pandemia, 
aliado com às políticas implementadas pela empresa, se deu também por 
uma necessidade de reformas residenciais, incrementando a demanda dos 
produtos ofertados tanto no Brasil, quanto no exterior. Outro fator que temos 
que levar em consideração foi o aquecimento do mercado americano que 
está consumindo produtos com maior valor agregado, e no mercado interno 
destacamos o desenvolvimento de produtos diferenciados que nos propor-
cionou negociações fora do mercado mais competitivo. A compressão do 
CPV, melhorando nosso resultado, foi decorrente ao aumento da produtivi-
dade e de grandes negociações com os maiores fornecedores de nossos 
insumos estratégicos no início 2021. A administração desenvolve ações ob-
jetivando a continuidade da companhia, encontrando oportunidades mesmo 
com as adversidades em que o Brasil e o mundo vêm enfrentando. Alguns 
fatores externos que estão sendo monitorados e trabalhados são: baixa con-
siderável do dólar no início de 2022, prejudicando o resultado de vendas 
para o exterior, o aumento do frete marítimo, o aumento no valor do petróleo 
gerando uma elevação dos preços dos nossos principais insumos, falta de 
insumos básicos em decorrência da alta da demanda mundial, além da guer-
ra existente entre países da Europa, buscando assim evitar grandes impac-
tos nos custos e a consequente redução do lucro líquido no próximo exercí-
cio. O evento pandemia do COVID-19 não impactou de forma contundente 
as demonstrações contábeis de 2021, e entendemos que já se encontra sob 

controle, razão por que não esperamos impactos potenciais nos resultados 
de 2022, caso não enfrentemos uma nova variante. A administração conti-
nua acompanhando as orientações governamentais e monitorando even-
tuais impactos. Porém, na data deste relatório, os estudos apontam para li-
berações gradativas e pontuais evitando a onda de contágio. Não há fatores 
ou condições que permitam fundamentar e divulgar neste Relatório even-
tuais resultados esperados decorrentes da Pandemia COVID-19. No que 
tange à proteção dos seus colaboradores a empresa está seguindo, rigoro-
samente, as orientações emanadas dos Governos: Estadual e Municipal, no 
que tange, principalmente, ao distanciamento, proibição de aglomerações, 
encaminhamento de suspeitos para elaboração de exames de detecção da 
Covid, além do afastamento quando necessário. Para nos mantermos com-
petitivos, avançamos na migração da produção para produtos com maior 
valor agregado, materiais que demandam uma maior complexidade de pro-
dução; vem se acentuando a necessidade de acompanhar a evolução tecno-
lógica que está sendo implantada no parque industrial das empresas do 
Setor de Rochas; assim como a necessidade de desenvolver materiais que 
possam concorrer com o setor de revestimentos, que vem lançando novos 
produtos industrializados concorrendo diretamente com as Rochas Naturais. 
Por estes e outros motivos que precisamos investir em tecnologia, pesquisa, 
inovação e marketing. A planta industrial operou a 92% da capacidade insta-
lada, mantendo as metas de produtividade. Balanço Social - Empregos ofer-
tados 212, sendo: 95 acima de 45 anos e 32 do sexo feminino. Mulheres 
exercendo função de chefia 31% em comparação ao total de cargos de 
chefia. Acidentes de trabalho 04. A Distribuição do Valor Adicionado (DVA) 
teve o seguinte comportamento: Governo - impostos, taxas e contribuições 
- R$ 5.681.450,92; prestadores de serviços R$ 5.105.169,23 mil. Importan-
tes feitos foram a implantação de PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salá-
rios), a renovação do benefício fiscal da SUDENE e estruturação da compa-
nhia para atendimento a lei LGPD. Estas peças contábeis devem ser 
submetidas ao Conselho Fiscal e à Auditoria Externa Independente para 
emissão de Relatório e Parecer. As Demonstrações Financeiras serão publi-
cadas consoante previsto na Lei nº 6.404/76, no entanto cópias das mesmas 
serão fornecidas aos senhores acionistas no endereço da sede da empresa, 
e encaminhadas cópia aos acionistas que formalizarem na forma do § 2º do 
art. 133, nas condições previstas no § 3º do art. 134 da Lei 6.404/76. Cau-
caia, CE, março de 2022. Renata Abrantes da Silveira - Diretora Presidente

Balanço Patrimonial
ATIVO 2021 2020
CIRCULANTE 81.873.206,45 64.953.492,18
Disponivel 4.020.509,42 3.623.633,44
Caixa 176.066,69 198.959,00
Bancos Conta Movimento 99.335,84 10.674,42
Aplicações Financeiras (4.3) 3.745.106,89 3.414.000,02
Créditos 42.060.221,34 27.294.418,32
Impostos a recuperar (4.2) 833.459,56 690.598,11
Duplicatas a Receber (4.1) 40.580.038,71 26.046.604,57
Depósito em bloqueio judicial 391.362,08 391.362,08
Cheques em Custódia 253.043,99 163.853,59
Outros Créditos 2.317,00 1.999,97
Estoques (5) 35.792.475,69 34.035.440,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE 15.913.500,94 15.437.165,68
Realizável a Longo Prazo (6) 163.756,36 163.756,36
PERMANENTE (7) 15.749.744,58 15.273.409,32
Imobilizado líquido 9.606.628,19 9.130.292,93
Bens Recebidos em Arrendamento 6.143.116,39 6.143.116,39
TOTAL DO ATIVO 97.786.707,39 80.390.657,86

PASSIVO 2021 2020
CIRCULANTE 14.966.035,63 11.202.511,56
Fornecedores de Materiais 3.106.867,43 4.880.909,73
Adiantamento de Clientes 3.223.286,32 533.180,52
Obrigações Sociais/Trabalhistas 1.142.434,46 674.814,13
Obrigações Tributárias (8) 4.879.063,92 4.042.545,35
Obrigações Diversas 2.614.383,50 1.071.061,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 74.936.950,85 65.744.916,84
Debentures Simples - FINOR (9) 30.320.549,76 22.558.224,48
Banco do Nordeste do Brasil S/A (9) 16.997.870,21 12.646.267,12
Ações Judiciais Pendentes 340.316,00 525.795,51
Obrigações Tributárias (8) 21.135.098,49 23.871.513,34
Bens Arrendados a Devolver 6.143.116,39 6.143.116,39
PATRIMONIO LÍQUIDO (10) 7.883.720,91 3.443.229,46
Capital Integralizado 526.106,06 526.106,06
Reserva de Lucros 5.192.015,22 2.207.959,01
Reserva Legal 105.221,21 180.745,12
Reserva de Incentivos Fiscais 2.060.378,42 528.419,27
TOTAL DO PASSIVO 97.786.707,39 80.390.657,86

Mutações no Patrimônio Líquido

Descrição
Capital 
Social

Reserva de 
Incentivos 

Fiscais-IRPJ
Reserva 

Legal
Reserva 

de Lucros
Resultado 

do Período

Lucros ou 
Prejuízos 

Acumulados
Patrimônio 

Líquido
Saldo em 31.12.2019 526.106,06 116.427,13 84.268,47 1.142.160,83 0,00 0,00 1.868.962,49
Transferência no exercício - - - 1.929.533,03 - 1.929.533,03
Lucro do Exercício - - - - 0,00 - 0,00
Aumento de Capital com Res. de Incentivos Fiscais ‘ - - - 0,00 - 0,00
Dividendos a Distribuir - Estatuto - - - - (355.266,06) - (355.266,06)
Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais-IRPJ - 411.992,14 - - (411.992,14) - 0,00
Constituição Reserva Legal - - 96.476,65 - (96.476,65) - 0,00
Saldo a Disp da Assembleia - - - 1.065.798,18 (1.065.798,18) - 0,00
Saldo em 31.12.2020 526.106,06 528.419,27 180.745,12 2.207.959,01 0,00 0,00 3.443.229,46
Transferência no exercício - 270.854,87 (75.523,91) (195.330,96) 0,00 - 0,00
Lucro do Exercício - - - - 5.920.655,26 - 5.920.655,26
Aumento de Capital com Res. de Incentivos Fiscais ‘ - - - - - 0,00
Dividendos a Distribuir - Estatuto - - - - (1.480.163,81) - (1.480.163,81)
Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais-IRPJ - 1.261.104,28 - - (1.261.104,28) - 0,00
Constituição Reserva Legal - - 0,00 - 0,00 - 0,00
Saldo a Disp da Assembleia - - - 3.179.387,17 (3.179.387,17) - 0,00
Saldo em 31.12.2021 526.106,06 2.060.378,42 5.192.015,22 0,00 0,00 7.883.720,91

Demonstração do Resultado do Exercício
Discriminação 2021 2020
Receita Bruta Operacional 104.739.739,48 85.267.519,73
Deduções da Receita Bruta 8.821.763,08 8.407.528,88
(=) Receita Líquida Operacional 95.917.976,40 76.859.990,85
(-) Custo das Vendas 60.839.187,54 52.955.559,78
(=) Lucro Bruto 35.078.788,86 23.904.431,07
(+) Outras Receitas Operacionais 15.563,92 30.000,00
(-) Despesas Operacionais 15.861.424,00 12.229.420,30
(-) Despesas Administrativas 6.652.802,64 4.382.482,58
(-) Despesas Comerciais 9.036.284,80 7.464.535,50
(-) Despesas Tributárias 172.336,56 382.402,22
(+) Outras Receitas 10.000,00 0,00
(-) Resultado Financeiro 12.201.731,83 9.588.364,00
(=) Resultado Operacional
 antes CSLL/IRPJ 7.041.196,95 2.116.646,77
(-) Provisão p/CSLL 638.798,53 167.902,78
(-) Provisão Imposto de Renda 481.743,16 19.210,96
Resultado Líquido do Exercício 5.920.655,26 1.929.533,03
Lucro Líquido por ação 11,84 3,86

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxos de caixa das atividades operac. 2021 2020
Lucro operacional 5.920.655,26 1.929.533,03
Depreciação e amortização 1.095.818,36 772.212,92
Lucro operacional ajustado 7.016.473,62 2.701.745,95
(Aumento) Redução de Ativos (16.522.838,29) (5.277.478,65)
Créditos a Receber de Clientes (14.533.434,14) (10.717.293,89)
Adiantamentos a Fornecedores Diversos (317,03) 1.868,03
Impostos a recuperar/Pert-RT/INSS
 a Recuperar (142.861,45) (531.399,90)
Estoques (1.757.035,27) 5.917.994,89
Outros Direitos Realizáveis (89.190,40) 51.352,22
Aumento (Redução) de Passivos 2.283.360,26 1.473.887,69
Fornecedores (1.774.042,30) 2.159.414,36
Salários e Ordenados a Pagar 467.620,33 (151.155,89)
Débitos Fiscais e Tributários 836.518,57 520.263,25
Adiantamento de Clientes 2.690.105,80 (1.030.213,15)
Outras Contas a Pagar 63.157,86 (24.420,88)
Caixa Líquido gerado pelas
 Atividades Operacionais (7.223.004,41) (1.101.845,01)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Depósitos Judiciais - -
Aplicações no Imobilizado (1.572.153,62) (3.273.931,75)
Fluxo de Caixa das Atividades
 de Financiamentos (1.572.153,62) (3.273.931,75)
Outras Obrigações (185.479,51) 68.379,53
Obrigações Tributárias 12.113.928,37 (2.783.190,75)
Financiamentos (2.736.414,85) 9.012.656,98
Caixa Líquido gerado pelas
 Atividades de Financiamentos 9.192.034,01 6.297.845,76
Aumento (Redução) Líquido(a) de
 Caixa e Equivalentes de Caixa 396.875,98 1.922.069,00
Caixa e Equivs. Caixa no início do período 3.623.633,44 1.701.564,44
Caixa e Equivs. Caixa no final do período 4.020.509,42 3.623.633,44

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
de 31 de dezembro de 2021 (em reais - R$)

1. Contexto Operacional: A Granitos S.A. foi constituída em 11/04/1988. A 
Companhia tem por objeto social: (i) a indústria e comércio de minérios em 
geral, em todo o território nacional e no exterior, compreendendo a pesquisa, 
exploração, lavra, beneficiamento, industrialização, exportação e comércio 
de bens minerais; (ii) a prestação de serviços de lavra e pesquisas minerais; 
(iii) a importação, exportação, e comércio de produtos minerais e industriais. 
A Companhia está sediada na Rod Anel Viário, S/N, Nova Metrópole (JURE-
MA), Caixa Postal 44, CEP 61659-800 - Caucaia - CE. A linha de produtos 
abrange uma ampla variedade em pedras naturais; é nossa convicção que o 
foco nos produtos brasileiros nos valoriza perante os importantes elos da 
cadeia em função da qualidade e diversidade de nossos produtos. Acredita-
mos em nossos parceiros e sabemos da importância de construir um elo 
forte e de confiança. 2. Base de Preparação: a) Declaração de Conformi-
dade, base de mensuração e moeda de apresentação: As demonstra-
ções contábeis estão apresentadas com valores expressos em reais e foram 
elaboradas segundo as práticas contábeis emanadas da Legislação Socie-
tária Brasileira, além dos Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis -CPC, com as Normas Brasileiras de Contabilidade do 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em vigor até a data da elabora-
ção das demonstrações contábeis. b) Uso de estimativas e julgamentos: 
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC 
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que 
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. 
Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no perío-
do em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros 
afetados. Ativos e passivos significativos estão sujeitos a essas estimativas 
e premissas. 3. Principais Políticas Contábeis: As políticas contábeis des-
critas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nos 
períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. Instrumentos fi-
nanceiros: Ativos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece 
os adiantamentos e recebíveis inicialmente na data em que foram origina-
dos. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na 
data da negociação na qual a Sociedade se torna uma das partes das dispo-
sições contratuais do instrumento. A Sociedade tem como ativos financeiros 
não derivados os adiantamentos e recebíveis. Adiantamentos e recebí-
veis: Adiantamentos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos 
fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidos de quaisquer custos 
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os adiantamentos e 
recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros 
efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável, 
quando aplicável. Os adiantamentos e recebíveis abrangem caixa e equiva-

lentes de caixa, clientes e outros créditos. Caixa e equivalente de caixa: 
Caixa e equivalente de caixa abrangem saldos de caixa e bancos conta 
movimento com vencimento original de três meses ou menos a partir da data 
da contratação os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração 
no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. Clientes: 
Provisão para créditos duvidosos: Constituída em razão da Sociedade 
apresentar histórico de perdas na realização das suas contas a receber de 
clientes. O percentual aplicado neste exercício é equivalente a aproximados 
3,08% sobre a conta duplicata a receber Estoques: Estão demonstrados 
pelo custo médio de produção, e não excedem ao valor de realização. Neste 
exercício, à moda do exercício anterior de 2020, a administração contratou 
empresa especializada terceirizada para auditar os estoques quanto ao físi-
co e valor contábil observando se eles se enquadram na premissa de valor 
de realização, constituindo uma provisão de “redução do valor de realiza-
ção”, de forma a perseguir a expressão real do valor de mercado. O resulta-
do dessa auditoria está refletido no demonstrativo dos Estoques em nota 
explicativa constante destas Demonstrações Contábeis. Imobilizado: Re-
conhecimento e mensuração: A administração contratou empresa espe-
cializada terceirizada para identificar os itens que integram o Imobilizado, 
quanto ao físico e valor contábil perseguindo enquadramento na premissa 
de valor de realização. Como o Relatório Final não foi entregue em tempo 
útil, não foi possível ajustar os valores contábeis às Demonstrações Contá-
beis do exercício de 2021, devendo ser contabilizado no mês de sua conclu-
são e entrega. Dessa forma, os itens do imobilizado estão mensurados pelo 
valor histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumu-
lada. Não foram apuradas perdas de redução ao valor recuperável (impair-
ment) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Sociedade 
inclui o custo de materiais e mão de obra direta, além de quaisquer outros 
custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que sejam 
capazes de operar de forma pretendida pela Administração. Depreciação: 
As depreciações são calculadas de forma linear pelas taxas fiscais sobre os 

saldos contábeis, conforme nota 7 a seguir explicitada. Redução ao valor 
recuperável: Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidên-
cia objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento 
inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos 
fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma manei-
ra confiável. Eventos dessa natureza serão evidenciados na avaliação técni-
ca em curso. Passivos financeiros não derivativos: A Sociedade reconhe-
ce títulos de dívidas emitidos e passivos subordinados, inicialmente, na data 
em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconheci-
dos inicialmente na data da negociação na qual a Sociedade se torna uma 
parte das disposições contratuais do instrumento. Os passivos que estão 
sendo discutidos judicialmente têm seus valores atualizados segundo crité-
rio adotado pela empresa que reflete os custos médios financeiros pratica-
dos pelo Banco Central. Somente após o trânsito em julgado ou negociação 
que está em curso pela administração junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S/A referente a recursos externos, saldo de debêntures e financiamento cuja 
fonte de recursos foi o FNE, (Leis nºs: 14.165/2021 e 14.166/2021) é que 
serão efetuados os lançamentos para ajuste ao valor a pagar. A Sociedade 
baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retira-
das, canceladas ou renegociadas. A Sociedade tem os seguintes passivos 
financeiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e financiamentos 
bancários, debêntures originárias de incentivos fiscais administrados pela 
extinta SUDENE, e demais contas a pagar. Tais passivos financeiros são 
reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos fi-
nanceiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros 
efetivos contratados. Passivo circulante e não circulante: Os passivos 
circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Provi-
sões: Uma provisão é reconhecida, em função de um a evento passado, se 
a Sociedade tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser mensu-
rada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja 
exigido para liquidar a obrigação. Não há constituição de provisões. 4. Cré-
ditos: Representados, principalmente por valores a receber de clientes por 
vendas de produtos, mercadorias, tributos a recuperar, aplicações financei-
ras, juros e adiantamentos no curso normal das operações. São créditos de 
curto prazo que não necessitam de ajustes a valor presente na data de 31 
de dezembro de 2021, deduzidos da PDD e os Faturamentos para Entrega 
Futura: 4.1. Clientes:

Clientes Créditos a Vencer
Saldo em 

31/12/2020
Saldo em 

31/12/2021
A vencer em 30 dias 6.750.488,50 11.797.111,69
A vencer em 60 dias 5.149.720,10 8.209.070,84
A vencer em 90 dias 5.511.231,09 6.782.853,64
A vencer em 120 dias 3.567.563,14 4.994.222,27
A vencer em 150 dias 3.412.743,99 2.076.100,58
A vencer em 180 dias 1.643.508,06 443.440,95
Subtotal a Vencer 26.035.254,88 34.302.799,97
 Nota: Nas vendas para o Mercado Externo o prazo de vencimento conta a 
partir da emissão BL

Clientes Créditos Vencidos
Discriminação 2020 2021
Vencidos 973.262,31 8.180.831,27
Subtotal a Vencer 973.262,31 8.180.831,27

Posição da Carteira de Clientes
Discriminação 2020 2021
Clientes a Receber 27.008.517,19 42.483.631,24
(-) Provisão para Devedores Duvidosos (449.831,67) (1.310.214,23)
(-) Faturamento para Entrega Futura (512.080,95) (593.378,30)
Total Líquido 26.046.604,57 40.580.038,71
Nota: Na Provisão de Devedores Duvidosos estão os títulos vencidos com 
mais de 180 dias de atraso. 4.2. Tributos a Compensar: Representam cré-
ditos tributários, conforme quadro a seguir:
Tributos a Compensar 2020 2021
PIS a Recuperar 175.129,59 182.318,78
COFINS a Recuperar 432.532,35 648.973,74
IRRF a Recuperar 37,23 296,60
ISS a Recuperar 10.713,54 0,00
INSS Patronal Folha 72.185,40 0,00
ICMS a Recuperar 0,00 1.870,44
Total 690.598,11 833.459,56
4.3. Aplicações Financeiras: Representam aplicações financeiras de ga-
rantia, conforme quadro a seguir:
Aplicações Financeiras 2020 2021
BB FIX 367.219,24 244.730,29
Bradesco CDB-Diário/Capit/Pé Quente 2.123.223,90 1.837.801,25
Itaú CDB 923.556,88 1.662.575,35
Total 3.414.000,02 3.745.106,89
5. Estoques: Os estoques são demonstrados pelo custo de aquisição ou 
produção, inferior ao valor de mercado. Neste exercício, assim como no an-
terior, a administração contratou empresa especializada para auditar os es-
toques nas rubricas de: Matérias-Primas e Produtos em Elaboração, nos 
aspectos quantitativos e valor de mercado, criando-se a rubrica de “Esto-
ques de Difícil Liquidez, criando-se a conta redutora: Provisão para perda ou 
ajuste ao valor de mercado, conforme quadro a seguir.
Discriminação 2020 2021
Produtos em Elaboração e Acabados 8.965.670,88 10.657.888,88
Valores Contábeis 15.301.415,89  20.288.132,96
(-) Provisão para perda ou ajuste
 ao valor de mercado (6.335.745,01) (9.630.244,08)
Insumos-Matéria Prima 16.348.825,34 15.314.073,46
Valores Contábeis 22.287.345,94 24.227.848,95
(-) Provisão para perda ou ajuste
 ao valor de mercado (5.938.520,60) (8.913.775,49)
Mercadorias para Revenda 750.027,73 508.366,29
Valores Contábeis 750.027,73 655.322,30
(-) Provisão para perda ou ajuste
 ao valor de mercado 0,00 (146.956,01)
Almoxarifado-Materiais Secundários 7.246.999,36 8.532.428,48
(-) Provisão para perda ou ajuste
 ao valor de mercado 0,00 0,00
Outras Contas Estoque 723.917,11 779.718,58
(-) Provisão para perda ou ajuste
 ao valor de mercado 0,00 0,00
Total 34.035.440,42 35.792.475,69
A administração contratou, em 2020, com a empresa especializada DMPU 
- Auditores Independentes e Associados S/S, CNPJ - 11.989.025/0001-86, a 
auditoria dos estoques nos quantitativos físicos e estimativa de valor de mer-
cado ou de realização, cujo Relatório integra estas Demonstrações Contá-
beis e se encontra sob a guarda da administração. Igual procedimento ado-
tou em 2021, com a empresa especializada DMPU - Auditores Independentes 
e Associados S/S, CNPJ - 11.989.025/0001-86, cujo Relatório integra estas 
Demonstrações Contábeis e se encontra sob a guarda da administração. 
6. Créditos - Não Circulante: São depósitos judiciais em garantia de ações 
judiciais trabalhistas/tributárias/minerárias em discussão. 7. Imobilizado: O 
imobilizado está demonstrado por seu custo histórico, deduzido das respec-
tivas depreciações. O inventário e avaliação dos bens do imobilizado foi 
realizado em 2021, mas sua conclusão não permitiu lançamento no exercí-
cio de 2021, no entanto será contabilizado no mesmo mês de sua conclusão 

e entrega à empresa. A administração entende que, até o recebimento do 
Relatório Final do Inventário e Avaliação de cada item do Imobilizado, não 
ser recomendados ajustes por impairment. Informa, ainda, que 50% das 
máquinas, aparelhos e equipamentos operacionais são bens sob arrenda-
mento. Os bens utilizados nas operações da empresa têm identificação e 
valores adiante apresentados em 31/12/2021:

Imobilizado
Custo 

Histórico
Depre- 
ciação Líquido

Taxa de 
Depre- 
ciação 

Computadores 
e Periféricos 295.074,13 116.953,98 178.120,15 20%

Móveis e Utensílios 593.199,36 303.745,89 289.453,47 10%
Máquinas e 

Equipamentos 7.337.175,06 3.673.159,54 3.664.015,52 10%
Veículos 1.811.375,84 716.841,93 1.094.533,91 20%
Instalações 133.277,87 133.277,87 0.00 10%
Jazidas 1.613.065,02 0,00 1.613.065,02 0%
Importação em 

Andamento de 
Bens Imobilizado 104.355,00 0,00 104.355,00 0%

Adiantamento para 
Inversões Fixas 109.276,86 0,00 109.276,86 0%

Bens Recebidos 
em arrendamentos 6.143.116,39 0,00 6.143.116,39 0%

Terrenos 72.400,00 0,00 72.400,00 0%
Obras Civis 3.953.271,12 1.471.862,86 2.481.408,26 4%
Total 22.165.586,65 6.415.842,07 15.749.744,58
Nota: R$ 6.143.116,39 representam bens arrendados. 8. Obrigações Tribu-
tárias: Representa obrigações com o recolhimento de impostos e contribui-
ções, conforme demonstrativo a seguir:
Obrigações Tributárias - Curto Prazo 2020 2021
CFEM Parcelamento Especial Curto Prazo 49.961,64 49.961,64
CSLL 167.902,78 444.666,48
ICMS a Recolher 20.909,38 0,00
ICMS - Diferencial a Recolher 21.567,71 20.328,26
ICMS FEEF 0,00 3.903,67
ICMS Substituição a Recolher 100.332,56 101.645,35
Parcelamentos Especiais Receita Federal
 (PERT e Lei 11941/09) - CP (*) 3.023.634,24 3.150.769,68
INSS Retido 0,00 147,40
IPI a Recolher 524.879,93 494.163,1
IRPJ 19.210,96 481.743,16
IRRF PF 104.013,21 120.626,99
IRRF sobre Serviços 918,73 948,65
ISS a Recolher 0,00 600,01
ISS Retido 8.257,51 7.231,13
PIS/COFINS/CSLL - RET PJ 956,70 2.328,40
Subtotal 4.042.545,35 4.879.063,92
Obrigações Tributárias - Longo Prazo 2020 2021
Parcelamentos Especiais Receita Federal
 (PERT e Lei 11941/09) - Longo Prazo (*) 20.016.709,16 17.245.570,36
CFEM Parcelamento Especial - Longo Prazo 59.917,44 9.955,80
Impostos a Recolher SEFAZ - Longo Prazo 3.794.886,74 3.879.572,33
Subtotal 23.871.513,34 21.135.098,49
(*) O Parcelamento Especial PERT, está sendo atualizado de acordo com 
planilhas elaboradas pela empresa, enquanto aguarda a consolidação total 
pela Receita Federal, em virtude de equívoco da própria Receita que não 
considerou no saldo do parcelamento o código de DARF 6939 (multa de 
ofício) referente ao processo do IPI (nº 10380.729.463/2017-30). A empresa 
obteve um despacho favorável da Receita (No. 17588.720174/2018-79), que 
defere o pedido de revisão da consolidação do PERT e a inclusão dos débi-
tos no PERT. A área especializada da Receita aguarda alteração no sistema 
para permitir a nova consolidação. 9. Empréstimos e Financiamentos: 
Representam operações financeiras contratadas com o Banco do Nordeste 
e FINOR - Fundo de Investimentos do Nordeste referente a saldo (debêntu-
res não conversíveis em ações originárias de incentivos fiscais da extinta 
SUDENE), operado pelo Banco do Nordeste, e, ainda, Financiamentos con-
cedidos para implantação do empreendimento com recursos originários do 
FNE - Fundo de Investimentos do Nordeste.
Credor 31/12/2020 31/12/2021
 - Debêntures Simples 22.558.224,48 30.320.549,76
 - Banco do Nordeste do Brasil S/A 12.646.267,12 16.997.870,21
Estas operações de financiamento tiveram por finalidade cobrir as inversões 
fixas. Estão sendo discutidos judicialmente. Estão respaldadas por garantias 
reais hipotecários e aval dos principais acionistas. As debêntures simples, 
não conversíveis, foram emitidas pela empresa, subscritas e integralizadas 
pelo FINOR. Os valores foram ajustados, neste exercício, à taxa de 2,5% ao 
mês. A instituição financeira está levantando os saldos devedores com base 
nas Leis nºs: 14.165/2021 e 14.166/2021 para que a administração avalie a 
capacidade de pagamento da empresa, quando apresentará a realidade à 
Assembleia Geral para análise e deliberação sobre procedimentos a serem 
implementados. 10. Capital Social:

Ações (tipo/classe)
Quantidade 

de ações
Valor do Capital 

Subscrito e integralizado
Ordinárias 24.342 25.612,95
Preferenciais 475.658 500.493,11
Total 500.000 526.106,06
O capital subscrito e integralizado registrado em 31.12.2021 tem a expres-
são monetária de R$ 526.106,06 representado por ações nominativas, sem 
valor nominal, conforme demonstrado no quadro abaixo. Nota: As Contas de 
Reservas que estão representadas na DMPL sofreram mutações prevendo 
a distribuição do Lucro Líquido do Exercício, como também por ajustes. A 
Reserva Legal foi ajustada e representa 20% do Capital Social, e a Reserva 
de Incentivos Fiscais-IRPJ foi ajustada por solicitação da SUDENE. A solici-
tação foi feita no atendimento ao pleito de renovação do Incentivo (Redução 
de 75% do IRPJ). Sendo esse concedido para o período de 10 anos de 2021 
a 2030. 11. Seguros: Os principais bens do ativo não estão cobertos por 
seguro. 12. Eventos Subsequentes: Impactos do COVID-19. O evento 
pandemia do COVID-19, não impactou de forma contundente as demonstra-
ções contábeis de 2021, e entendemos que já se encontra sob controle, ra-
zão por que não esperamos impactos potenciais nos resultados de 2022. A 
administração contínua acompanhando as orientações governamentais e 
monitorando eventuais impactos. Porém, na data deste relatório, os estudos 
apontam para liberações gradativas e pontuais evitando a onda de contágio. 
Não há fatores ou condições que permitam fundamentar e divulgar em notas 
explicativas os resultados esperados. No que tange à proteção dos seus 
colaboradores a empresa está seguindo, rigorosamente, as orientações 
emanadas dos Governos: Estadual e Municipal, no que tange, principalmen-
te, ao distanciamento, proibição de aglomerações, encaminhamento de 
suspeitos para elaboração de exames de detecção da Covid, além do afas-
tamento quando necessário. As notas explicativas são partes integrantes 
das demonstrações contábeis.

Renata Abrantes da Silveira - CPF nº 619.993.503-91, Diretora Presidente; 
Francisco Acácio Silveira Gonçalves, CPF nº 139.346.784-91, Diretor Indus-
trial; José Nilson Farias Sousa - CPF nº 068.973.713-00 - Contador CRC - 
CE 005161/O-9. Francisco Wellington de Oliveira - CPF nº 748.760.823-91- 
Contador CRC-CE 016216/O-7.

Parecer do Conselho Fiscal - aprovado por maioria e se encontra à 
disposição dos acionistas na sede da empresa.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos acionistas e administradores da Granitos S/A - Caucaia- CE. Opinião: 
Examinamos as demonstrações contábeis da Granitos S/A que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, 
as demonstrações contábeis acima referidas, exceto pelos possíveis efeitos 
dos assuntos mencionados no parágrafo “Base para opinião com ressalvas”, 
a seguir, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Granitos S/A em 31 de dezembro 2021, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria. Nossa responsabilidade, em conformidade com tais normas, está descri-
ta na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em relação a Com-
panhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade-CFC e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião 
com ressalva. Base para opinião com ressalvas: Está em trâmite um pro-
cesso judicial para retirada do acionista Fazenda Poço Verde S.A. Os resul-
tados e os efeitos só serão conhecidos após a retirada. Os bens do ativo 
imobilizado (nota explicativa número 7) podem não estar demonstrados pelo 
seu justo valor, e bens que não mais existem ou fora de operação podem 
estar compondo os valores do ativo. Estão em andamento trabalhos para 
testes recuperabilidade (impairment) dos itens do ativo imobilizado de acor-
do com o CPC 01(R1) Redução ao Valor Recuperável dos Ativos. Ênfase: 
Chamamos a atenção para a nota explicativa número 5, onde a administra-
ção divulga que no exercício foram reconhecidas perdas nos estoques de 

Blocos, chapas e Mercadorias para Revenda, reduzidos na forma de Provi-
são para “Perdas nos Estoques-Estoques de Difícil Liquidez”. Essa redução 
montou em R$6.416.709,97(seis milhões quatrocentos e dezesseis mil, se-
tecentos e nove reais e noventa e sete centavos). Nossa opinião não contém 
ressalvas em relação a esse assunto. Conforme descrito na nota explicativa 
número 8, onde é divulgado que os parcelamentos de tributos estão em 
processo de consolidação pela Secretaria da Receita Federal. Assim, os 
valores passivos desses parcelamentos, poderão sofrer alterações. Confor-
me nota explicativa número 9 onde são divulgados os valores das Debêntu-
res e Financiamentos obtidos juntos ao FINOR/Banco do Nordeste estão 
sendo discutidos judicialmente. O banco não tem informado para os autores 
os saldos dos seus controles, não permitindo a conciliação entre aqueles 
controles e os da Granitos. Assim, esses passivos poderão sofrer alterações 
no decorrer ou no encerramento desses processos. Nossa opinião não con-
tém ressalvas em relação a esse assunto. Valores correspondentes a pe-
ríodos anteriores: As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 
2020, apresentadas para fins de comparação, foram nós auditadas e, em 26 
março de 2021, emitimos relatório com ressalvas sobre a continuidade ope-
racional e o imobilizado e ênfase sobre os estoques, a consolidação da dívi-
da tributária e financiamentos obtidos. Outras informações que acompa-
nham as Demonstrações Contábeis e o relatório do auditor: A 
administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Responsabilidade da administração e da governança sobre as de-
monstrações contábeis: A administração da Companhia é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contá-
beis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Com-
panhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a sua adminis-
tração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não te-
nha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspec-
tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção re-
levante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 

erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obti-
vemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria e 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contá-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas di-
vulgações feitas pela administração. • Avaliamos a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional da Companhia 
e, se existe incertezas significativas relacionadas a eventos ou circunstân-
cias que possam causar dúvidas significativas relacionadas à capacidade 
operacional da Companhia. Na hipótese de concluímos da existência de in-
certeza significativa de continuidade operacional, devemos mencionar, e foi 
mencionado neste relatório, no parágrafo “Base para opinião com ressal-
vas”. Todavia, eventos ou condições de curto ou longo prazo, podem mudar 
essa incerteza divulgada. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
• Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Outros assuntos: Conforme divulga a administração, as demonstrações 
contábeis de 31 de dezembro de 2021 não foram impactadas de forma con-
tundente pelos efeitos da pandemia COVID-19, e contínua acompanhando 
as orientações governamentais e monitorando eventuais impactos. Belém, 
23 de março de 2022. R&M Auditores Independentes e Consultores S/S 
- CRC-PA 292/O - CVM 8559; Ubirajara dos Santos Rodrigues - CRC - RJ 
58609/O-5 T-PA - IBRACON 4871.

Ceará inaugura base do CPRaio em Aurora
Policiamento está na Capital, em 14 cidades da RMF e mais 45 do Interior, com 2.757 policiais militares integrando o comando

Porto Iracema
das Artes realiza
masterclass gratuita 
e aberta ao público

FOTO TATIANA FORTES
O Governo do Ceará inau-

gurou, nesse domingo (27), 
no município de Aurora, na 
região do Cariri, a 60ª base 
do Comando de Policiamen-
to de Rondas e Ações Inten-
sivas e Ostensivas (CPRaio). 
Além do reforço policial, foi 
instalada uma central de vi-
deomonitoramento. Segun-
do o Executivo estadual, são 
mais 23 policiais que atuarão 
no combate à criminalidade, 
tendo o auxílio de 10 motoci-
cletas, uma viatura e 15 câme-
ras localizadas nas principais 
ruas e avenidas da cidade. O 
policiamento está na Capi-
tal, em 14 cidades da Região 
Metropolitana de Fortaleza 
(RMF) e mais 45 do Interior. 
Ao todo, são 2.757 policiais 
militares que integram o co-
mando, a bordo de 1.673 mo-
tocicletas e 126 viaturas.

Na avaliação do governador 
Camilo Santana (PT), a atuação 
do CPRaio é “diferenciada” pela 
agilidade que as equipes têm na 
ação contra a marginalidade. 

“Existe uma coisa chamada 
mobilidade do crime. Geral-
mente, quando um bandido 
comete um crime, ele usa uma 
moto ou um carro. Se ele entra 
em um beco, o carro da polícia 
vai atrás dele e não consegue 
entrar. Agora não. Não vai ter 
bandido que o Raio não vai 
pegar. Vai pegar todos, porque 
tem o melhor equipamento”, 

assegura. Por sua vez, a vice-go-
vernadora Izolda Cela desejou 
sorte aos policiais. “Que vocês 
possam bem servir a popula-
ção de Aurora fazendo o seu 
melhor e prestando esse servi-
ço público da maior relevância, 
que é defender e proteger a in-
tegridade, a segurança das fa-
mílias de Aurora”, pontuou.

Titular da Secretaria da 

Segurança Pública e Defesa 
Social do Ceará (SSPDS-CE), 
Sandro Caron destacou a ca-
pacidade do grupamento no 
combate à criminalidade no 
Estado. “Tenho certeza que 
a história da segurança pú-
blica em Aurora será uma 
antes do Raio e outra depois. 
O Raio é sinônimo de efeti-
vidade, de prisão, de opera-

cional. O Raio ano passado 
retirou das ruas do Ceará 
mais de 6.600 criminosos, 
retirou das mãos do bandi-
do mais de 2.100 mil armas, 
ou seja, o Raio trabalha para 
que quem pratique crime fi-
que preso para pagar pelos 
seus crimes e não pratique 
mais. Reduz a criminalidade 
e aumenta a sensação de se-
gurança”, enfatizou.

Além da base, foram 
inauguradas as centrais de 
videomonitoramento, que 
contam com câmeras espa-
lhadas por 59 municípios, 
totalizando 3.501, todas 
integradas, de acordo com 
o Executivo estadual. “Se o 
bandido achar que essas câ-
meras só funcionam de dia, 
ele pode tirar o cavalinho 
da chuva. A câmera tem a 
mesma qualidade de dia e à 
noite”, apontou Camilo.

Incremento
O Governo do Cea-

rá anunciou, ainda, que o 

comando será expandido 
para mais cidades. Visto 
que, durante a execução 
da quarta fase de amplia-
ção do CPRaio, municípios 
com mais de 25 mil habi-
tantes vão ser beneficiados, 
e também ganharão uma 
central de videomonitora-
mento. A estimativa é de 
que, ao final desta fase, o 
Estado passe a ter 84 bases 
do Raio, com 3.436 poli-
ciais, 1.853 motocicletas 
e 142 viaturas, além de 82 
centrais de videomonitora-
mento, com 3.843 câmeras.

Durante a inauguração 
da base do CPRaio em Au-
rora, o governador Cami-
lo Santana anunciou que 
o município já conta com 
internet gratuita em alguns 
locais públicos. Lembran-
do que, para ter acesso ao 
Ceará Conectado, é preciso 
realizar o cadastro solicita-
do na hora que selecionar a 
rede de Wi-Fi disponibili-
zada pelo programa.

Segundo a SSPDS-CE, a estimativa é de que o Ceará passe a ter 84 bases do Raio, com 3.436 policiais 

Com o tema Poéticas 
Afroindígenas, o Porto Iracema 
das Artes inicia no próximo dia 
1º o ano letivo de 2022. As pro-
gramações serão abertas com 
o professor e filósofo, Renato 
Noguera, em masterclass, reali-
zado a partir das 19h, no pátio 
interno da escola. No mesmo 
dia, logo após a masterclass, 
Noguera irá lançar o livro “Por 
que amamos: o que os mitos e 
a filosofia têm a dizer sobre o 
amor”. Com o título “Entre a 
Potência do Amor e o Poder do 
Ódio”, Noguera vai promover 
reflexões sobre caminhos possí-
veis das sociedades em crise.

Segundo a gestão do Porto 
Iracema, a ideia das Poéticas 
Afroindígenas é “aprofundar e 
avançar, ao longo de todo o ano, 
em debates sobre as relações de 
sensibilidade, conhecimento 
e práticas ancestrais” que vêm 
emergindo na construção dos 
processos de formação em artes. 
Diversas são as pesquisas artísti-
cas que passaram pelos laborató-
rios de criação nos últimos dois 
anos que acionaram referências, 
memórias e poéticas indígenas e 
africanas, assim como as muitas 
formas de “desigualdade social 
e destruição dos recursos natu-
rais” do País.

O ano letivo de 2022 no Por-
to contemplará, também, proje-
tos como Encantadas, de Eliana 
Amorim, que tem por base os 
saberes mágicos das mulheres 
curandeiras da Chapada do 
Araripe; Arqueologia de Luzes 
Negras, de David Felício e Jorge 
Silvestre, que recupera as lutas 
pela resistência e reexistência 
dos cearenses; e Comicidades e 
questões de gênero, do Coletivo 
Yabás, que se aprofunda no pro-
tagonismo feminino e LGBT+ 
da população de pessoas negras 
e periféricas em Fortaleza.

Durante toda a semana, o fi-
lósofo Renato Noguera cumpri-
rá uma agenda de visitas e con-
versas com o corpo de gestores 
das experiências de formação 
do Instituto Dragão do Mar, que 
inicia um processo de reflexão 
sobre as respectivas práticas pe-
dagógicas, que ocorrerá em todo 
o ano 2022, como destaca a di-
retora de formação e criação do 
Instituto Dragão do Mar (IDM) 
e da Escola Porto Iracema, Bete 
Jaguaribe. “O encontro com o 
filósofo Renato Noguera é o 
primeiro de uma série de outros 
momentos que acontecerão nes-
te ano, com os diversos públicos 
engajados nos projetos de for-
mação do IDM: alunos, profes-
sores, parceiros”, detalha.
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INTERNACIONAL
Talibã. O Talibã endureceu o código de conduta e impôs nos últimos dias uma série de restrições ao 
comportamento dos cidadãos no Afeganistão, como a proibição de que mulheres viajem sozinhas de 
avião e de que funcionários públicos trabalhem sem barba e a segregação dos parques por gênero.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 29 de março de 2022

A guerra na Ucrânia fez o 
governo de Joe Biden apre-
sentar ao Congresso o maior 
orçamento militar em tempos 
de paz de sua história: US$ 
813 bilhões (R$ 3,9 trilhões 
nesta segunda, 28) para 2023, 
4,5% a mais do que previsto 
no ano fiscal de 2022. O ano 
fiscal americano compreende 
o período entre 1º de outubro 
do ano corrente e 30 de se-
tembro do seguinte. Do valor 
total, US$ 773 bilhões (R$ 3,7 
bilhões) são exclusivamente 
do Departamento de Defesa. 
São valores nominais. Em 
termos de percentual do Pro-
duto Interno Bruto, deverá 
haver uma recuperação para 
o nível de 2020 (3,7%), após 
uma queda em 2021 (3,29%).

“Nosso orçamento reflete 
nossa Estratégia Nacional de 
Defesa e o foco desta estraté-
gia no desafio da China. Ele 
preserva nossa preparação e 
dissuasão contra as ameaças 
que encaramos hoje: a aguda 
ameaça de uma Rússia agres-
siva e a emergência constan-
te de ameaças colocadas pela 
Coreia do Norte, Irã e organi-
zações extremistas”, afirmou o 
secretário Lloyd Austin.

Há uma grande ênfase em 
desenvolvimento de novas 
armas: US$ 130 bilhões (R$ 
623 bilhões) são destinados 
para mísseis hipersônicos, 

que a Rússia já utiliza na guer-
ra contra o vizinho, e outros 
sistemas. É o maior gasto do 
tipo da história. Refletindo a 
agitação no mercado inter-
nacional de defesa, com o re-
armamento já anunciado de 
países como a Alemanha, os 
americanos reduziram de 85 
para 61 os pedidos de novos 
caças de quinta geração F-35, 
produzidos pela Lockheed.

O motivo especulado é 
atender mais rapidamente os 
novos clientes internacionais 
do jato, que por anos patinou 
em vendas. Além de Berlim, 
que anunciou que irá comprar 
35 deles, nesta segunda o Ca-
nadá fechou um dos maiores 
negócios do gênero no mun-
do e vai adquirir 88 F-35.

Negociação
Estimada em 19 bilhões de 

dólares canadenses (R$ 72,5 
bilhões), a negociação é uma 
grande derrota para os suecos 
da Saab, que tentavam em-
placar o Gripen, caça que foi 
comprado pela Força Aérea 
Brasileira e será produzido 
no interior de São Paulo. Em 
janeiro, o Gripen já havia per-
dido para o F-35 na grande 
concorrência para fornecer 64 
aviões para a Finlândia.

Como o jornal Folha de 
S.Paulo mostrou, os EUA 
estão emergindo como os 

maiores ganhadores com o 
apetite renovado por defesa, 
ainda mais que negócios com 
a Rússia agora podem trazer 
o peso de sanções econômi-
cas para eventuais clientes.

O Egito, terceiro maior 
comprador de armas russas 
de 2017 a 2021 segundo o 
Sipri (Instituto Internacional 
de Pesquisas da Paz de Esto-
colmo), já trocou um lote de 
caças pesados Sukhoi-35S por 
um do americano F-15. No 
período, os EUA dominaram 
39% do mercado mundial, e 
os russos vinham em segundo 
lugar, com 19%. Para Mos-
cou, a esperança que seus dois 
maiores compradores, China 
e Índia, sigam ignorando a 
pressão de Washington.

Também em decorrência 
da guerra nas franjas orientais 
da Otan (aliança militar lide-
rada pelos EUA), Biden pediu 
um aumento de quase 10% no 
gasto da chamada Iniciativa de 
Dissuasão Europeia, que envol-
ve o rearmamento de aliados 
no continente, chegando a US$ 
4,2 bilhões (R$ 20,1 bilhões). Só 
a Ucrânia deve ganhar US$ 300 
milhões (R$ 1,4 bilhão).

A chamada tríade nuclear, 
que consiste dos três vetores 
de lançamento de armas atô-
micas (submarinos, lançado-
res em solo e bombardeiros) 
ganhará US$ 34 bilhões (R$ 

163 bilhões). As duas maiores 
novidades são os submarinos 
da classe Columbia e o bom-
bardeiro furtivo ao radar B-21, 
que deve ser retirado do hangar 
para testes em solo neste ano.

Os EUA são líderes indiscu-
tíveis em gasto militar mundial. 
Segundo a publicação anual 
Balanço Militar, do IISS (Insti-
tuto Internacional de Estudos 
Estratégicos, de Londres), em 
2021 os EUA gastaram US$ 754 
bilhões (R$ 3,6 trilhões). Foi 
quase o mesmo dispêndio dos 
14 países a seguir no ranking de 
gastos e mais do que o dobro do 
que o resto do mundo empre-
gou em defesa.

A China foi a segunda 
colocada, com US$ 207,3 
bilhões (R$ 994 bilhões), se-
guida por Reino Unido (US$ 
71,6 bilhões, R$ 343 bilhões), 
Índia (US$ 65,1 bilhões, R$ 
312 bilhões) e a Rússia, com 
US$ 62,2 bilhões (R$ 298 bi-
lhões). O Brasil está em 16º 
na tabela, com US$ 21,8 bi-
lhões gastos (R$ 104 bilhões).

Aqui, contudo, entre 85% e 
90% dos valor vai para pessoal 
ativo e inativo, além de custeio, 
deixando pouco proporcio-
nalmente para investimento 
em equipamento. A Otan esti-
pula como meta saudável para 
esse tipo de gasto 20% do or-
çamento, e no caso america-
no, ele foi de 29,4% em 2021.

Ao anunciar proposta de 
um dos maiores orçamentos 
militares da história, de US$ 
813 bilhões (R$ 3,9 trilhões), 
o presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, apresentou ao 
Congresso moção para que 
o o país passe a tributar mais 
os chamados super-ricos -o 
que incluiria bilionários como 
Jeff Bezos (Amazon) e Mark 
Zuckerberg (Meta/Facebook).

A proposta cumpre uma 
das promessas de campa-
nha do democrata e, se 
aprovada, reforçará o caixa 
para elevar em mais de 4% 
o orçamento exclusivo do 
Departamento de Defesa 
no ano fiscal de 2023, que 
começa em 1º de outubro.

Ela também mira a redu-
ção da desigualdade de renda 
nos EUA, em alta firme há 50 
anos, e abre precedente para 
que outros países possam 
tentar algo parecido -algo 
discutido há anos na Europa.

Nos últimos 50 anos, 
enquanto a apropriação 
da renda pelos mais ricos 
disparou entre os americanos, 
a metade mais pobre viu sua 
participação cair de 20,2% do 
total, em 1970, para pouco 
mais de 13% no ano passado, 
segundo dados da World 
Inequality Database, platafor-
ma da Escola de Economia 
de Paris sob a supervisão do 
economista Thomas Piketty.

Na proposta, o democrata 
pede ao Congresso a criação 
de uma alíquota mínima de 
20% sobre os rendimentos de 
famílias com patrimônio su-
perior a US$ 100 milhões (R$ 
480 milhões). Aquelas com 
patrimônio maior do que isso, 
e que não recolhem ao menos 
20% em impostos sobre a 
combinação de sua renda de-
clarada e ganhos com ativos, 
como ações, devem pagar 
taxas adicionais até chegarem 
ao novo patamar de 20%.

Presidente propõe 
taxação de fortunas 
mirando déficit

Guerra na Ucrânia faz Biden 
pedir gasto militar recorde
A guerra na Ucrânia fez o governo de Joe Biden apresentar ao Congresso 
o maior orçamento militar em tempos de paz de sua história

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Extrato de Ata de Registro de Preços - 
Ata de Registro de Preços Nº 0041211-2022, P CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0041211.2021. 
Órgão Gestor: Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte, Juventude e do Desporto. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA/CE. 
Empresas detentoras:  HORLAN BRITO BERTOLDO-ME-CNPJ: 04.011.796/0001-39, valor 
global: R$: 539.700,00; J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI-CNPJ: 18.866.411/0001-20, 
valor global: R$:468.650,00; EDINARDO B ILDEFONSO ME-CNPJ: 07.357.047/0001-56, valor 
global R$: 1.951.800,00; ML ENTRETERIMENTO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-CNPJ: 
29.326.036/0001-41, valor global R$:463.850,00; A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-CNPJ: 
32.728.350/0001-65, valor global R$:1.000.200,00. Validade da ata: 12 (doze) meses – 28/03/2022 
a 28/03/2023.  Informações: pmulicitacao@hotmail.com. Orlando Lima Fernandes - Ordenador 
de Despesas da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte, Juventude e do Desporto 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Extrato de Realinhamento de Preços Ata 
Registro de Preços nº. 0021803-01 - A Prefeitura Municipal de Uruoca-CE, torna público o Extrato 
de Realinhamento de Preço, da ata de Registro de Preço 0021803-01– Referente ao processo 
Administrativo N° 021803.07-2021- Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cestas 
básicas para as famílias carentes em situação de vulnerabilidade social decorrente da situação de 
calamidade pública causada pelo enfrentamento a emergência de saúde publica decorrente do novo 
Coronavirus. Ficam realinhados os preços com os devidos valores: Item 01- AÇUCAR CRISTAL 
PACOTE DE 01 KG -R$ 4,03; Item 03 BISCOITO DOCE- R$: 3,10; Item 04- CAFÉ TORRADO E 
MOIDO- R$ 7,83; Item 05- FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- R$ 3,85; Item 06- FARINHA DE 
MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÃO) - R$ 2,06; Item 07- FEIJAO CARIOCA: Tipo 01- R$ 7,20; Item 08- 
LEITE EM PÓ 200G- R$ 5,71; Item 09- MACARRÃO TIPO ESPAGUETE- R$ 3,81; Item 10- OLEO DE 
SOJA REFINADO- R$ 11,91; Item 11- SARDINHA SEM MOLHO- R$3,64. Partes: do Fundo Municipal 
da Assistência Social – D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP- CNPJ: 10.616.533/0001-
56, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Ciência aos interessados observadas as 
prescrições legais pertinentes. Data do realinhamento, 28 de março de 2022. LAERCIO GOMES 
DE ALBUQUERQUE - Ordenador de Despesas do Fundo Municipal da Assistência Social

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Extrato de Contratos - O município de 
URUOCA-CE, através da Secretaria Municipal da Saúde, torna público os Extratos de Contratos 
do Pregão Eletrônico n° 0020207.2021-SRP, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, 
MATERIAL ODONTOLOGICO E MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE URUOCA-CE. Contratadas: HOSPMEDICA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.530.912/0001-94 contrato nº 
0020207.2021-05, R$: 85.156,10, CEARENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI-EPP - CNPJ: 26.436.496/0001-34, contrato nº 0020207.2021-06 R$: 116.422,88, DENTAL 
HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP,CNPJ: 
26.240.632/0001-16,contrato nº0020207.2021-07,R$:5.524,37, DISTRIMEDICA COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA,CNPJ: 16.902.612/0001-00,contrato 
nº0020207.2021-08,R$:8.818,50, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA,CNPJ: 39.883.898/0001-29,contrato nº 0020207.2021-09,R$: 1.000,00, 
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOAPITALARES LTDA,CNPJ: 
05.675.713/0001-79,contrato nº0020207.2021-10,R$:8.320,00, PROMIX COMERCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA,CNPJ: 19.659.691/0001-68,contrato nº nº0020207.2021-
11,R$:842,40, UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MEDICO -LTDA – ME,CNPJ: 40.587.322/0001-01,contrato nº0020207.2021-12,R$:25.105,70, 
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA,CNPJ: 09.485.574/0001-71,contrato nº 
0020207.2021-13,R$:2.661,46. Vigência dos contratos: 10/03/2022 A 31/12/2022. Dotações: 
0901.10.301.0123.2.046, 0901.10.302.0123.2.051 e Elemento de Gasto: 3.3.90.30.00. Maria 
Clara de Lima Saraiva - Ordenadora de Despesas da Secretaria da Saúde.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA CAMPANHA SALARIAL 2022

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
SIDERÚRGICAS, MECÂNICAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 
DO ESTADO DO CEARÁ – SINDMETAL, inscrito no CNPJ: 07.341.571/0001-39, 
na pessoa do senhor Antônio Fernando Chaves de Lima, presidente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo estatuto que rege a entidade, CONVOCA 
todos os trabalhadores da categoria, para que compareçam à Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada nos dias 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 
22, 25, 26, 27, 28, 29 do mês de Abril de 2022, as assembleias ocorrerão nas Porta 
das Empresas pertencentes a categoria, com primeira chamada para às 06:30h e 
segunda chamada às 07:00h com qualquer número de trabalhadores. O sindicato 
e os trabalhadores cumprirão as regras de prevenção sanitárias nos termos das 
recomendações do Ministério da Saúde. A ordem do dia: 1) apresentar os termos 
da negociação coletiva no que se referem as cláusulas dos Acordos Coletivos de 
Trabalho e da Convenção Coletiva de Trabalho, em negociação com as empresa 
e sindicato da indústria. ANTÔNIO FERNANDO CHAVES DE LIMA – Secretário 
Geral.  Fortaleza, 29 de março de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento. O Município de 
Barro/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento final do 
Pregão Eletrônico nº 2022.03.04.1, sendo o seguinte: Empresas Vencedoras: R N Distribuidora de 
Alimentos LTDA vencedora junto aos lotes 1, 3, 4, 5, 6 e 7, Comercial JV Minimercados LTDA 
vencedora junto ao lote 2 e Maria do Perpetuo Socorro Farias Paiva vencedora junto ao lote 8, por 
terem apresentados os melhores preços, sendo as mesmas declaradas habilitadas por 
cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da 
Prefeitura, sito na Rua José Leite Cabral, n° 246, Centro ou ainda através da plataforma eletrônica: 
bllcompras.com.br. Barro/CE, 28 de março de 2022. Heitor Fernandes Felix - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Solicitação de Pesquisa de Preços. A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús, solicita Pesquisa de 
Preços de empresas interessadas na prestação de serviços de Minigeração Distribuída – 
Geração Fotovoltaica 581,90 kWp. As empresas interessadas podem solicitar o Projeto pelo e-
mail: licitacaocarius17@gmail.com.  Cariús/CE, 28 de março de 2022. Reldembergue 
Possidônio de Lacerda - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Concorrência 
Pública Nº 05.004/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 29 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 concreto asfáltico 
usinado à quente em diversas ruas no Município de Eusébio/CE. O edital poderá ser obtido no 
Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Eusébio, 28 de março de 2022. Raylse 
Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através do Ordenador de Despesas da Secretaria 
de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos, Adjudica e Homologa a Tomada de Preços Nº 
002/22-TP-OBRAS. Objeto: pavimentação asfáltica em diversas ruas na sede do Município de 
Ipueiras – CE. Para a empresa Copa Engenharia LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65, com o 
valor global de R$ 1.431.755,63 (hum milhão, quatrocentos e trinta e hum mil, setecentos e 
cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Ipueiras/CE, 28 de Março de 2022. Cecília 
Gabriely Soares Carvalho - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada 
pela Portaria N° 23110353/2021, Adjudica e o Secretário de Saúde Homologa o Pregão 
Eletrônico Nº 017/22-PE-DIV. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições 
de gêneros alimentícios para atender as diversas Secretarias do Município de Ipueiras – CE. 
Para as empresas: Aviários São Francisco LTDA, CNPJ: 37.625.406/0001-70, com os lotes 03 e 
08; com o valor global de R$ 1.754.435,00 (hum milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais) e Cicero Barroso Neto, CNPJ: 12.354.283/0001-59, com os 
lotes 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10; com o valor global de R$ 2.276.203,60 (dois milhões, duzentos e 
setenta e seis mil, duzentos e três reais e sessenta centavos). Ipueiras/CE, 16 de Março de 
2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 11 de 

Abril de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão Eletrônico, 

Registro de Preços, menor preço, N° 024/22-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 aquisição 

de botijão de gás GLP, para atender as 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, 28 de Março de 2022 Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Tomada de 
Preços N° 002/22-TP-OBRAS - Contrato Nº 20220836. Contratante: Secretaria de Obras, 
Infraestrutura e Recursos Hídricos  Contratada(o): Copa Engenharia LTDA Objeto: 
pavimentação asfáltica em diversas ruas da sede do Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 
1.431.755,63 (hum milhão, quatrocentos e trinta e hum mil, setecentos e cinquenta e cinco reais 
e sessenta e três centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2022, Projeto 
0701.154520432.1.016 Construção, Reforma e Ampliação da Pavimentação, Classificação 
econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 
1.431.755,63. Vigência: 28 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da Assinatura do 
Contrato: 28 de Março de 2022. Ipueiras/CE, 28 de Março de 2022. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Licitação – Tomada de Preços Nº 
2022.00.001 - TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Itaitinga - 
CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 14 de abril de 2022, às 
09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – Itaitinga – Ceará estará realizando licitação na 
modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados na 
elaboração de projetos de engenharia, com apresentação de projetos, orçamentos e plantas técnica 
junto as diversas Secretarias do Município de Itaitinga/CE conforme projeto básico em anexo. O 
Edital e seus anexos já se encontram disponíveis no endereço acima no horário de 8h às 12h. 
Itaitinga-Ce, 28 de março de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Orós - Extrato da Ata de Registro de Preços N° 
2022.01.21.01.01/2022 - SRP. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Orós-CE, 
torna público o Extrato da Ata de Registro de Preços nº. 2022.01.21.01.01/2022 - SRP, resultante 
do Pregão Eletrônico Nº 2022.01.21.01/2022 - SRP. Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação, 
Esporte e Juventude. Órgãos Participantes: Secretaria de Saúde; Secretaria de Trabalho e 
Assistência Social e Economia Solidária;  Secretaria de Finanças e Orçamento; Secretaria de 
Obras, Transporte e Urbanismo; Autarquia Municipal de Trânsito – DEMUTRAN. Empresas 
Vencedoras: Mixturi Comercio e Serviços EIRELI, Lote 01 - material de consumo: R$ 369.400,00, 
Eliss Carla Lima Felix: Lote 02 - material de limpeza e higiene: R$: 195.984,50, J M Donna de 
Freitas Araujo: Lote 03 - gêneros alimentícios: R$: 445.598,88, Lote 04 - frutas e verduras: R$: 
107.099,00- Total: R$ 552.697,88, Mizael Goncalves de Sousa – ME: Lote 05 – carnes: R$: 
331.995,00, e Prime Comercio e Transportes de Alimentos: Lote 06 – frios: R$: 163.939,20, Valor 
Total da Ata de Registro de Preços: 1.614.016,58 (hum milhão seiscentos e quatorze mil e 
dezesseis reais e cinquenta e oito centavos). Objeto: material de consumo em geral (didático, 
gêneros alimentícios em geral, limpeza e higiene pessoal, e copa e cozinha e demais material de 
consumo), conforme anexo I, para suprir as necessidades das Unidades Administrativas do 
Município de Orós/CE. Fundamentação Legal: nos termos do Art. 15 da Lei Federal N.º 8.666/93, 
na Lei Federal Nº 10.520/2002, na Lei Complementar Nº 123/2006 e suas alterações, Lei 
Complementar n° 147/2014, subsidiariamente pela Lei Federal Nº 8.666, de 21/06/1993 e suas 
posteriores alterações, e suas alterações, Decreto n° 10.024, de 21/09/2019, e o Decreto Municipal 
Nº 080/2018 e as demais normas legais aplicáveis. Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 
(doze) meses da data da assinatura da Ata. Data de Assinatura da Ata de Registro de Preços: 17 de 
março de 2022. Assinam pelos Licitantes: Adriele Augusto da Silveira Vidal (Mixturi Comercio e 
Serviços EIRELI), Eliss Carla Lima Félix (Eliss Carla Lima Félix), Josefa Maria Donna de Freitas 
Araújo (J M Donna de Freitas Araújo), Mizael Gonçalves de Sousa (Mizael Goncalves de Sousa - 
ME), Francisco Macelo Rodrigues dos Santos  (Prime Comercio e Transportes de Alimentos). 
Assina pela Orgao Gerenciador: José Adailson Barbosa de Oliveira (Secretária de Educação, 
Esporte e Juventude). Assinam pelos Órgãos Participantes: Zuila Maria Maciel de Melo Peixoto 
(Secretária/Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde); Jesse Nunes de Andrade 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Trabalho e Assistência Social e Economia Solidária; 
Marcelo Batista de Lima Secretário de Finanças e Orçamento; Gemar Moreno da Silva 
Ordenador/Secretário de Obras, Transporte e Urbanismo; Sebastião Vieira de Negreiros Neto 
Ordenador de Despesas da Autarquia Municipal de Trânsito – DEMUTRAN. Orós-Ce, 18 de março 
de 2022. José Klériston Medeiros Monte Júnior - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Orós - Secretaria de Obras, Transporte e 
Urbanismo - Resultado da Habilitação e Data de Abertura das Propostas de Preço. A 
Comissão de Licitação de Orós/CE, comunica aos interessados o resultado da fase de 
habilitação referente à Tomada de Preço Nº 2022.03.08.02, cujo objeto é a reforma do anexo do 
prédio da Prefeitura Municipal de Orós/CE, conforme anexo I, parte integrante deste processo, 
declarando: habilitadas: 1. Construtora N A Duarte e Gomes LTDA – CNPJ Nº. 
17.732.588/0001-70, 2. R M Clemente Cândido – CNPJ Nº. 35.214.818/0001-91, 3. WU 
Construcoes e Servicos EIRELI - CNPJ Nº. 10.932.123/0001-14, 4. Prime Transportes LTDA - 
CNPJ Nº. 12.837.426/0001-83, 5.T.C.S da Silva Construções EIRELI, CNPJ Nº. 
10.787.147/0001-27, 6. Medeiros Construções e Serviços LTDA- CNPJ Nº. 07.615.710/0001-
75, 7. Momentum Construtora Limitada - CNPJ Nº.26.754.240/0001-75, 8.S & T Construcoes E 
Locacoes de Mao de Obra LTDA- CNPJ Nº. 18.413.043/0001-64, 9. G7 Construções e Serviços 
EIRELI - CNPJ Nº.10.572.609/0001-99, 10. Real Serviços EIRELI - CNPJ Nº. 
37.452.665/0001-46, e 11. Sertão Construções Serviços e Locações LTDA - CNPJ Nº. 
21.181.254/0001-23, todas as empresas ficaram habilitadas. Tudo conforme Ata de 
Julgamento. A Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, 
inciso I, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, e sallienta não 
havendo recurso, fica desde já marcado a abertura das propostas de preço, para o dia 07 de 
abril de 2022, às 08:00 horas, na sala da comissão de licitação do município de Orós-CE. Orós 
– CE, 28 de marco de 2022. José Klériston Medeiros Monte Junior – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pentecoste - Extrato de Contrato - Contrato Nº 
001-2022.01.06.01-TP-ADM - Tomada de Preços N° 2022.01.06.01-TP-ADM. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Pentecoste. Contratada: Carvalho Construções Serviços e Locações 
EIRELI. Data de Assinatura do Contrato: 24 de março de 2022. Validade do Contrato: 04 (quatro) 
meses. Valor Global R$: 588.699,55 (quinhentos e oitenta e oito mil seiscentos e noventa e nove 
reais e cinquenta e cinco centavos). Procedimento: Tomada de Preços. Objeto: contratação de 
serviços de engenharia para execução de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em 
diversas ruas do Bairro Pedreira no Município de Pentecoste. Prazo de Execução: 04 (quatro) 
meses. Origem dos Recursos: Estadual. Dotação: 06.01 -26.782.0363.1.004, elemento de 
despesa: 4.4.90.51.00. Assina pela Contratante: Miguel Gomes Martins Neto, Secretário de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Assina pela Contratada: Jucivalda da Silva Carvalho 
– Representante legal. Pentecoste (CE), 28 de março de 2022. Ivina Kagila Bezerra de 
Almeida - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
da Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 11 de abril de 2022, às 9h30min 
(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www. bllcompras.org.br, estará realizando 
o Pregão Eletrônico nº 010/2022.02, cujo objeto é a aquisição de camas hospitalares tipo fowler 
manual e colchões para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Antônio Nery Filho 
junto a Secretaria de Saúde do Município de Uruburetama, conforme especificado no edital o 
qual encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: 
licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 28 de março de 2022. Elinaldo Dutra – Pregoeiro. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 22.09.01/TP. O Ordenador de Despesas da Secretaria 
de Esporte e Juventude, Sr. FELIPE JÚLIO LEITE FARIAS, inscrito no CPF sob o número 
030.884.653-25, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Com fundamento no inciso VI, 
do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme o que consta do Processo 
nº 22.09.01/TP, HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 
22.09.01/TP, tipo menor preço global, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de 01 (Um) Campo de Futebol na Rua José 
Pinto, Bairro Cacimbas no Município de Itapipoca/CE, mediante o regime empreitada por preço 
global, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos e ADJUDICAR o objeto licitado 
em favor da empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 18.534.617/0001-52, 
com endereço na Rua Eubia Barroso, nº 3209, sala A, Centro, Itapipoca/CE, pela proposta mais 
vantajosa com valor global de R$ 266.968,47 (duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e 
sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Itapipoca/CE, 24 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Esporte e Juventude - Extrato 
do Contrato 22.09.01/TP-01, oriundo da Tomada de Preços N° 22.09.01/TP. Objeto: Contratação de 
Pessoa Jurídica para Construção de 01 (Um) Campo de Futebol na Rua José Pinto, Bairro Cacimbas 
no Município de Itapipoca/CE. Empresa Contratada: CONSTROL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 
18.534.617/0001-52. Valor Global do Contrato: R$ 266.968,47 (duzentos e sessenta e seis mil, 
novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Vigência do Contrato: 12 (doze) 
meses. Data da assinatura do Contrato: 23 de março de 2022. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 
alteraçãões. Signatários: pelo Contratante, FELIPE JÚLIO LEITE FARIAS, CPF 030.884.653-25 e, 
pela Contratada, Paulo José Moura Sousa, CPF 952.985.413-72. Itapipoca/CE, 24 de março de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Juazeiro do Norte

1ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte
Rua Maria Marcionilia Pessoa Silva, 800,

Lagoa Seca - CEP 63046-550,  
Fone: (88) 3571-8980, Juazeiro do Norte-CE - 

E-mail: juazeiro.1civel@tjce.jus.brJuazeiro do Norte
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)

Processo nº: 0052213-61.2021.8.06.0112
Apensos  Processos Apensos << Informação indisponível >>
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Ordinária
Opoente: Paulo André Pedroza de Lima e outro
Requerido: FP Construções Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda, rep. por sua proprietária Maria José Rodri-
gues da Silva
Valor da Causa: R$ 25.160,00
 O Dr. Renato Belo Vianna Velloso, Juiz de Direito 1ª 
Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, por nomea-
ção legal, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CI-
TAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte 
de Paulo André Pedroza de Lima, foi proposta uma ação de 
Usucapião, contra FP Construções Empreendimentos Imobi-
liários Ltda, rep. por sua proprietária Maria José Rodrigues da 
Silva, tendo por objeto: “Um imóvel localizado no Loteamento 
Jardim Vila Real II- São José, em Juazeiro do Norte/CE, sendo 
descrito e caracterizado como Lote 18, Quadra O. Inicia-se a 
descrição deste perímetro ao NORTE no MP, de coordenadas 
N 9.199.662,96111 e E 461.788.84m; deste segue confron-
tando com O LOTE 06 DA MESMA QUADRA por uma distância 
de 8,00m, onde deflete-se ao LESTE no vértice V0, de coor-
denadas N 9.199.663,96m e E 461.796,75m ; deste segue 
confrontando com 0 LOTE 17 DA MESMA QUADRA, por uma 
distância de 21,00m, onde deflete-se ao SUL NO VÉRTICE VI, 
de coordenadas N 9.199.643,21m e E 461.799,97m ; deste 
segue confrontando com A RUA 13 DA MESMA QUADRA, por 
uma distância de 8,00m, onde deflete-se ao OESTE no V2, de 
coordenadas N 9.199.642,Olm e E 461.792,06m; deste se-
gue confrontando com PARTE DO LOTE 03/02 /01 DA MESMA 
QUADRA , por uma distância de 21,00m, até o ponto onde 
teve início essa descrição.”. Por isso foi expedido o presen-
te EDITAL, através do qual ficam CITADOS OS RÉUS EM 
LUGAR INCERTO e TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSA-
DOS, com a advertência de que, não havendo contestação, 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte au-
tora na petição inicial, assim como será nomeado Curador 
Especial. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. Jua-
zeiro do Norte/CE, 10 de março de 2022. Renato Belo Vianna 
Velloso - Juiz de Direito. 
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Balanços patrimoniais
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo 2021 2020 
Circulante 43.404 47.644
Caixa e bancos 35 3.016 
Aplicações financeiras 2.728 3.111 
Contas a receber de clientes 20.273 15.477 
Estoques 9.449 11.335 
Impostos a recuperar 496 1.886 
Acordos judiciais a receber 9.832 11.903 
Outras contas a receber 591 916 
Não circulante 130.585 134.141 
Realizável a longo prazo 65.308 66.386 
Empréstimo Eletrobrás 30.129 30.129 
Depósitos judiciais 6.061 7.209 
Impostos diferidos 4.084 4.084 
Imposto a recuperar 20.032 19.962 
Outros ativos 5.002 5.002 
Propriedade para investimentos 27.114 27.114 
Imobilizado 38.163 40.641 
Total do Ativo 173.989 181.785 
Passivo 2021 2020 
Circulante 99.199 99.712
Fornecedores 206 484 
Financiamentos e empréstimos 96.451 96.631 
Obrigações trabalhistas e tributárias 2.350 2.341 
Adiantamento de clientes 192 256 
Não circulante 69.093 80.476 
Financiamentos e empréstimos 64.792 61.256 
Impostos e contribuições 4.301 19.220 
Patrimônio Líquido 5.697 1.597
Capital social 153.229 153.229 
Adiantamento para futuro aumento capital 5.251 4.251 
Prejuízos acumulados  (152.783) (155.883)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 173.989 181.785

Demonstrações dos resultados dos exercícios
em 31 de Dezembro de 2021 e 2010 (Em milhares de reais)

2021 2020 
Receitas 18.694 24.005
Custo dos produtos vendidos (15.196)  (24.192)
Lucro bruto 3.498 (187)
(Despesas) receitas operacionais (398)  (12.614)
Vendas (269)  (555)
Administrativas e gerais (4.723)  (3.418)
Resultado financeiro líquido (7.503)  (6.536)
Outras receitas/despesas 12.097  (2.105) 
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 3.100  (12.801)
Lucro líquido (prejuízo) por lote de mil ações - R$ 0.556 (2.297)
Quantidade de ações ao final do exercício (lote de 
mil ações) 5.574 5.574

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Capital 
social

Adiantamento 
para futuro 
aumento de 

capital
Prejuízos 

acumulados Totais
Saldos em 31 de 
Dezembro de 2019  153.229  900  (143.082) 11.047
Aumento de capital  -  -  -  - 
Adto. para futuro 
aumento de capital  - 3.351  - 3.351

Prejuízo do exercício  -  -  (12.801)
 

(12.801)
Saldos em 31 de 
Dezembro de 2020  153.229 4.251  (155.883)  1.597 
AFAC  - 1.000  - 1.000 
Prejuízo do exercício  -  -  3.100 3.100

Saldos em 31 de 
Dezembro de 2021  153.229 5.251  (152.783) 5.697

Demonstrações do fluxo de caixa
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020 
ATIVIDADES OPERACIONAIS (9.493) 6.141
Prejuízo líquido do exercício 3.100  (12.801)

(+) Depreciação e amortizações 705  823 
Ativo circulante 876 26.213
    Contas a receber de clientes (4.796) 3.048

Acordos judiciais a receber 2.071 2.328
Outras contas a receber 325 6.076

    Impostos a recuperar 1.390 920
    Estoques 1.886 13.841
Ativo não circulante 1.078  (7.755)
    Empréstimo compulsório -  (3.234)
    Depósitos judiciais 1.148  (16)
    Impostos a recuperar (70)  (44)
    Outros ativos - (4.461)
Passivo circulante (333) (1.145)
    Fornecedores (278) (648)

Obrigações sociais trabalhistas e tributárias 21 (641)
    Provisões (12) 347
    Outros passivos (64) (203)
Passivo não circulante (14.919) 806
    Impostos e contribuições (14.919) 806
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 1.773 (382)

Aplicações no imobilizado (49) (467)
Baixa do imobilizado 3.772 209
(-) Baixa na depreciação - venda imobilizado (1.950) (124)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 4.356 (2.866)
Financiamentos e empréstimos 3.356 (6.217)
Aumento de capital 1.000 3.351

AUMENTO DO DISPONÍVEL (3.364) 2.893 
Início do período 6.127 3.234
Final do período 2.763 6.127

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Jeronimo Alexandre de Sousa freire Raquel de Oliveira Freire
Procurador - Cotece S/A Contador - CRC -017360/O-5 - CE

CPF: 896.076.433-72

COTECE S.A - CNPJ - 06.054.647/0001-82
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 

2021 e 2020
1. Contexto operacional. A COTECE S.A. (“Companhia” e “Cotece”) é uma sociedade anônima 
de capital fechado, com sede no Distrito Industrial de Maracanaú, no Ceará, que tem por objetivo: 
a industrialização e a comercialização de fibras naturais, artificiais e sintéticas; a indústria, o 
comércio, a importação e exportação de substâncias de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto 
e acabado, fios e tecidos de fibras têxteis, combinadas ou não com outras substâncias naturais, 
artificiais ou sintéticas; a fabricação de tecidos e artigos de malha, inclusive artigos e complementos 
do vestuário de qualquer tipo e finalidade; os serviços industriais de acabamento, estamparia, 
fixação e tinturaria de fios e tecidos; e prestação de serviços na área de classificação de produtos 
vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico, especialmente classificação de algodão.
Incentivos Fiscais. Âmbito Estadual. A Companhia é beneficiária do incentivo fiscal no âmbito 
do Programa de Incentivos ao Financiamento de Empresas – PROVIN, concedido pelo governo 
estadual com recursos do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará (FDI), cujo objetivo é 
financiar a produção. O prazo do incentivo fiscal vai até o mês de agosto de 2024. O incentivo 
corresponde ao financiamento, em até 36 meses, do valor equivalente a 75% do ICMS devido, 
incidente sobre operações com a produção própria, sujeito a encargos financeiros calculados com 
base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). No vencimento do empréstimo, é concedida uma 
subvenção de 97% do valor financiado original, que é reconhecido no resultado, e o não pagamento 
até o vencimento, implica na obrigação de pagar todo valor financiado. De acordo com a Resolução 
nº 068/2018 do Governo Estadual de 06 de junho de 2018a empresa dentro do período de 48 meses 
a contar dos fatos geradores agosto de 2018 a julho de 2022 terá o desconto de 88% (antes 75%) 
sobre o ICMS devidoesubvenção no valor financiado de 99% (antes 97%).
2. Apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações da Companhia foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, em conformidade com o disposto na Lei n.º 6.404/76, após alterações instituídas pela 
Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC-PME), Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas do CFC – Conselho Federal de 
Contabilidade e demais disposições complementares, com observância aos Princípios Fundamentais 
de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade. Resumo das Principais Práticas 
Contábeis. a.   Apuração do Resultado. O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência do exercício. A receita de venda de produtos é reconhecida 
no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o 
comprador. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. b. 
Estimativas contábeis. As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, 
com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado 
nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos as estas estimativas e premissas incluem 
o valor residual do ativo imobilizado, provisão para devedores duvidosos, provisão para imposto 
de renda diferido ativo e provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes devido às imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e premissas pelo 
menos anualmente. c.  Moeda estrangeira. Os ativos e passivos monetários denominados em 
moedas estrangeiras foram convertidos para Reais pela taxa de câmbio da data de fechamento do 
balanço.  As diferenças decorrentes de conversão de moeda foram reconhecidas na demonstração 
do resultado. d. Estoques. Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção que não excede 
o valor de realização. Os custos dos estoques incluem gastos incorridos na aquisição, transporte e 
armazenagem dos estoques. No caso de estoques de produtos acabados e estoques de produtos em 
elaboração, o custo inclui parte das despesas gerais de fabricação baseada na capacidade normal de 
operação. e. Propriedade para investimentos. As propriedades para investimentos são registradas 
inicialmente a custo e avaliadas posteriormente ao valor justo e o ganho ou a perda proveniente de 
alteração no valor justo de propriedade para investimento é reconhecido no resultado do período. 
f.Investimentos. Os investimentos permanentes são avaliados ao custo de aquisição deduzido de 
provisão para desvalorização, quando aplicável. g. Imobilizado. Registrado ao custo de aquisição, 
formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros e/ou acrescido de reavaliação 
espontânea).  A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com as taxas mencionadas na 
nota explicativa nº 10 e levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. A empresa 
optou pela faculdade de deixar de computar a depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais, 
Edificações, Instalações e Móveis e Utensílios, fundamentada na PN CST nº 79/1976 e Solução de 
Consulta Cosit nº 176/2014. h. Passivo Circulante e Não Circulante. São demonstradas pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações 
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço. i. Provisões. Uma provisão é reconhecida 
no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.  As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
3 Contas a Receber de Clientes

2021 2020
No País 27.615 22.819
Provisão para Créditos Duvidosos (7.342) (7.342)
Total 20.273 15.477

4 Estoques
2021 2020

Produtos Acabados 80 94
Produtos em Elaboração 190 311
Matérias-Primas e Embalagens 2.362 4.031
Materiais Secundários e Almoxarifado 6.419 6.469
Outros 398 430
Total 9.449 11.3355 Acordos judiciais a receber

2021 2020
Acordos a receber 9.832 11.903

Referem-se a acordos firmados entre a Companhia e terceiros para recebimentos de valores de 
processos judiciais já encerrados.
6. Imposto de renda e Contribuição social diferidos. A Cotece, fundamentada na expectativa de 
geração de lucros tributáveis futuros, reconhece os créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases 
negativas de contribuição social do exercício e de exercícios anteriores, que não possuem prazo 
prescricional e cuja compensação está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis.A Companhia 
possui, em 31 de dezembro de 2021, prejuízos fiscais no montante de cerca de R$293.712 
(R$282.124 em 2020), bem como base negativa de contribuição social no montante de R$293.712 
(R$282.124 em 2020). Os créditos tributários existentes em 31 de dezembro de 2021, no montante 
de R$ 4.084 (R$4.084 em 2020), referem-se às parcelas dos prejuízos fiscais e bases negativas de 
contribuição social avaliada como recuperáveis, de acordo com a expectativa da Administração da 
Companhia para realização dos créditos, baseada nas projeções de resultados positivos a curto e 
médio prazo (aqui considerado em até cinco anos).
7. Impostos a recuperar - LP. O valor de R$ 13.939 refere-se ao crédito prêmio de IPI que se 
encontra em discussão judicial. O restante no valor de R$ 819 refere-se ao FINSOCIAL do ano de 
1992 onde se discute judicialmente o índice de atualização. Baseado na avaliação dos consultores 
jurídicos da Companhia, que entendem como prováveis as chances de êxito nestes processos, a 
Administração da Cotececontabilizou nos exercícios 2003 e 2001, respectivamente, como receita 
não operacional, esses ativos contingentes. Em 2017 a Companhia ganhou um processo de Cofins 
do período de 1999 a 2004 cobrados sobre outras receitas no montante de R$4.912, sendo que o 
valor atualizado em 2021 é de R$5.274 (R$5.204 em 2020).
8. Propriedade para investimentos. a. Terreno localizado à margem direita da Rodovia Castelo 
Branco, em São Roque (SP) de área total de 162.723,68 m2, cuja parte pertencente à Companhia 
(56,25% da fração ideal) calculada com base no valor de mercado do imóvel é de R$9.700. b. 
Terreno localizado á Rua Marechal Mesquita nº 550 Porto Alegre (RS) de área total de 153.566,14 
m² e Área do objeto do contrato de Comodato com a PMPA, localizada á Rua Canaã, Porto Alegre 
(RS) de área total de 19.328,77 m², pertencentes à matrícula nº 75.800 do Oficial de Registro de 
Imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre (RS), cuja parte pertencente à Companhia (68,75% da fração 
ideal) calculada com base no valor justo do imóvel que é de R$ 17.414.
9. Imobilizado

Taxa ao ano 2021 2020
Edificações 4% 13.851 13.934
Instalações 10% 6.305 6.258

Máquinas e Equipamentos Nacionais 5% 4.210 4.699

Máquinas e Equipamentos Estrangeiros 5% 47.874 51.357

Móveis e Utensílios 10% 4.158 4.296
Veículos 20% 319 317

Equipamentos de Computação 20% 690 3.023

Outros 105 273
77.512 84.157

Depreciação Acumulada (39.367) (43.534)

Terrenos 18 18
Total 38.163 40.641

10. Financiamentos e empréstimos      
a. Composição

Encargos Garantias 2021 2020

Moeda nacional:

Conta corrente garantida 
(capital de giro) Diversos Fidejussória 161.128 157.754

FDI PROVIN (nota 1) TJLP Fidejussória 115 133

161.243 157.887

b.Vencimentos de Longo Prazo. Os montantes à longo prazo têm a seguinte composição, por ano 
de vencimento:

2021 2020
2021 - 96.631
2022 76.847 61.219
2023 40 34
2024 31 3
2025 2 -
2026 84.323 -

64.792 61.25611 Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias
2021 2020

Impostos Federais 106 117
Impostos Estaduais 139 183
Parcelamentos 1.724 1.692
Contribuições Sociais 130 108
Provisões Sociais 249 237
Outros 2 4
Total 2.350 2.341

12 Impostos e contribuições
2021 2020

Parcelamentos 2.782 4.409
PIS Suspenso - 2.127
COFINS Suspenso - 9.823
Outros 1.519 2.861
Total 4.301 19.220

13 Patrimônio Líquido. a. Capital Social. O capital social autorizado é de 9.000 mil ações, sendo 
3.000 mil ações ordinárias, 3.500 mil ações preferenciais classe “A” e 2.500 mil ações preferenciais 
classe “B”, nominativas e sem valor nominal. O capital subscrito e integralizadose acha distribuído 
da seguinte forma:

MAPA DE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 2021 2020
Espécies/Classes de Ações
ON 910 910
PNA 2.852 2.852
PNB 1.812 1.812
Total     5.574     5.574

As ações preferenciais não têm direito a voto sendo-lhes assegurados, no mínimo, os seguintes 
direitos e vantagens: a) prioridade na distribuição de dividendo mínimo correspondente à 
participação que lhes couber no rateio do dividendo obrigatório de 25%, no mínimo, para pagamento 
do dividendo obrigatório aos acionistas em geral; b) prioridade no reembolso do capital, sem 
prêmio, no caso de liquidação da Companhia; c) participação integral nos resultados da Companhia, 
em igualdade de condições com as ações ordinárias acrescidasao direito a dividendo 10% maior 
que o valor atribuído àquelas ações, de modo que a nenhuma outra espécie ou classe de ações serão 
atribuídas vantagens patrimoniais superiores.
14 Partes relacionadas. As operações com partes relacionadas são realizadas em condições consi-
deradas pela Administração da Companhia como compatíveis com as de mercado nas datas em que 
são efetuadas, e levam em consideração os volumes envolvidos.
15 Instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros classificados no circulante aproximam-
-se dos respectivos valores de mercado. Os instrumentos financeiros classificados no longo prazo, 
exceto empréstimos e financiamentos com valores aproximados aos de mercado, são itens especiais 
sem parâmetros de mercado (créditos e débitos contra o governo, provisões para contingências e 
adiantamentos para aumento de capital que não vencem encargos). Risco de Crédito. A política 
de venda da Companhia está subordinada à política de crédito fixada por sua Administração e visa 
minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. Este objetivo é alcan-
çado pela administração por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes que considera a capa-
cidade de pagamento (análise de crédito) e da diversificação de suas vendas (pulverização do risco). 
16 Litígios tributários e trabalhistas. A Companhia está questionando na justiça as seguintes 
causas tributárias e trabalhistas, cujo diagnóstico é possível e provável:

Esfera / Órgãos 2021 2020
Cível 159 917
Tributário Federal 4.104 6.233
Tributário Estadual 3.500 6.862
Trabalhistas 317 317
Total 8.080 14.329

Maracanaú (CE), 04 de março de 2022. A DIRETORIA
Raquel de Oliveira Freire

CRC 017360/O-5 - CE – C.P.F. 896.076.433-72

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Acionistas e Diretores da COTECE S.A. Nesta. Prezados Senhores, Opinião. Examinamos 
as demonstrações contábeis da COTECE S.A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto 
pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, 
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da COTECE S.A., em 31 de dezembro de 2021, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com Ressalva. A Companhia 
evidenciou em seu Ativo Não Circulante o montante de R$ 30.129 mil a título de Contingência 
Ativa, referente à avaliação procedida decorrente de empréstimo compulsório da Eletrobrás, não 
atendendo a legislação vigente (CPC 25, itens 31 a 35). Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Ênfase. 
A Companhia evidenciou em suas demonstrações contábeis, um lucro líquido de R$ 3.100 mil, 
durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, entretanto, a mesma possui na conta de 
prejuízos acumulados um saldo no valor de R$ 152.783 mil. Responsabilidade da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação de capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis da administração da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Alem disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevantes nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimentos dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos e auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobra a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidencias de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos 
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.  

Fortaleza, 03 de março de 2022.
Audiplac Auditoria e Assessoria Contábil S/S.

CRC-CE-000282/O-9
Rafael Miranda de Figueiredo

Contador CRC - CE - 20.880/O-7
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ECONOMIA Retomada. Em janeiro deste ano, a quantidade de ocupados no país chegou 94,1 milhões de trabalhadores, 
atingindo patamar semelhante ao do período pré-pandemia, quando alcançava 94,5 milhões em janeiro de 2020. 
Os dados são do  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e demonstram retomada da economia.

Arrecadação do IOF aumentou R$ 945 milhões, 26,28% acima da inflação em fevereiro deste ano, se comparado ao mesmo mês de 2021

A arrecadação do go-
verno federal registrou re-
corde no mês de fevereiro 
com crescimento de 5,27%, 
puxada pela recuperação da 
economia e pelo aumento 
do petróleo internacional. 
Os dados são da Receita 
Federal e foram divulgados 
nessa segunda-feira (28/03). 
No somatório geral, o go-
verno arrecadou R$ 148,66 
bilhões no mês passado.

O valor é o maior da his-
tória para meses de fevereiro 
desde o início da série histó-
rica da Receita Federal, em 
1995, em valores corrigidos 
pela inflação. Em janeiro e 
fevereiro, a arrecadação fede-
ral soma R$ 383,99 bilhões, 
com alta de 12,92% acima da 
inflação pelo IPCA, também 
recorde para o período.

Os números superaram as 
previsões das instituições 
financeiras. No relatório 
Prisma Fiscal, pesquisa di-
vulgada pelo Ministério da 
Economia, os analistas de 
mercado estimavam que o 
valor arrecadado ficaria em 
R$ 145 bilhões em fevereiro. 

Um dos fatores que têm 
impulsionado os núme-
ros foi o recolhimento de 
Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e de Con-
tribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL), mesmo 
não sendo repetido em feve-
reiro deste ano. No mesmo 
mês do ano passado (2021), 
o governo registrou reco-
lhimento de R$ 5 bilhões 
em IRPJ e CSLL. No entan-
to, mesmo em esse reforço, 
os recolhimentos atípicos 
continuam a impulsionar 
a arrecadação no primeiro 
bimestre. Em janeiro e fe-
vereiro, esse tipo de receita 

soma R$ 12 bilhões, contra 
R$ 6,5 bilhões no mesmo 
período do ano passado.

O aumento do IOF, que 
entrou em vigor no fim de 
novembro para financiar o 
Auxílio Brasil, também aju-
dou a melhorar a arrecada-
ção. A arrecadação do IOF 
aumentou R$ 945 milhões, 
26,28% acima da inflação 
em fevereiro na compara-
ção com o mesmo mês de 
2021.

Além disso, no acumu-
lado de 2022, a arrecada-
ção de royalties de petróleo 
soma R$ 19,55 bilhões, com 
alta de 71,2% acima da in-
flação oficial pelo IPCA na 

comparação com o primei-
ro bimestre do ano passado.

Na divisão por tributos, 
as maiores altas em feverei-
ro, considerando o mesmo  
mês de 2021, foram regis-
tradas na arrecadação do 
Programa de Integração So-
cial (PIS) e da Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), 
alta de R$ 2 bilhões (6,68%) 
acima da inflação pelo 
IPCA. Segundo a Receita 
Federal, o desempenho do 
setor financeiro e a alta dos 
combustíveis impulsiona-
ram a arrecadação. Os da-
dos de fevereiro ainda não 
refletem a redução a zero do 

PIS/Cofins sobre o diesel, o 
gás de cozinha e o querose-
ne de aviação, que vigorará 
até o fim do ano.

Em seguida, as maio-
res altas vêm o Imposto de 
Renda Retido na Fonte so-
bre rendimentos de capital, 
cuja receita saltou R$ 1,84 
bilhão (57,77% acima da 
inflação), graças à melhoria 
dos rendimentos dos fundos 
e dos títulos de renda fixa. 
Em terceiro lugar, está a ar-
recadação da Previdência 
Social, com alta de R$ 1,31 
bilhão (3,3%) acima da in-
flação, influenciada pela me-
lhoria no emprego formal. O 
IOF está em quarto lugar.

FOTO BRUNO DOMINGOS/REUTERS

RUBENS FROTA

ECONOMIA

A medida provisória que formaliza a criação do regime 
híbrido de trabalho foi publicada ontem, no Diário Oficial 
da União. As novas regras foram anunciadas pelo Governo 
Federal na última sexta-feira (25) e já estão em vigor. O 
teletrabalho já tinha sido incluído na CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho) em 2017, na reforma trabalhista, mas 
definia que a atividade tinha de ser predominantemente 
executada fora das dependências da empresa. Com a nova 
regra, o teletrabalho ou trabalho remoto não é descaracte-
rizado pelo número de dias em que ele é realizado na em-
presa ou na casa do funcionário. A MP 1108 também criou 
a figura da contração por produção ou tarefa. Nesses casos, 
os empregadores não precisarão controlar o número de ho-
ras trabalhadas pelo funcionário. A legislação em vigor, até 
então, não previa o controle de jornada no teletrabalho.

Segundo o texto publicado pelo Governo, a prestação de 
serviços, na modalidade de teletrabalho ou trabalho remo-
to, precisa constar expressamente no contrato individual de 
trabalho. O Governo também publicou, ontem, a MP 1109, 
que autoriza a adoção do programa emergencial do empre-
go e renda quanto houver estado de calamidade. A nova re-
gra prevê três tipos de contrato. Além do tradicional, por jor-
nada, o trabalhador poderá ser contratado por produção e 
tarefa. Nesses modelos "por demanda", a MP estabelece que 
não haverá o controle de jornada. Para o modelo tradicional, 
por jornada, o controle será opcional e caberá às empresas 
a decisão de estabelecer ou não algum método de controle.

Trabalho híbrido e suas novas regras

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

Quem segura?
O mercado financeiro 

subiu, pela 11ª vez seguida, 
a previsão de inflação para 
este ano. Segundo o Bole-
tim Focus, do BC, o IPCA 
deve fechar este ano em 
6,86% - há uma semana, a 
projeção era de 6,59%. Há 
quatro semanas, a previsão 
era de 5,6%. Para 2023, o 
mercado também aumen-
tou a projeção da varia-
ção do IPCA. Com isso, 
a projeção desta semana 
aponta uma inflação de 
3,8% ante os 3,75% proje-
tados na semana passada. 
Há quatro semanas, a pro-
jeção era de uma inflação 
de 3,51% no próximo ano.

Arrecadação
A Receita Federal 

registrou arrecadação de 
R$ 148,7 bilhões em feve-
reiro, uma alta de 5,27% 
sobre igual mês de 2021, já 
descontada a inflação - o 
melhor resultado para o 
mês na série histórica atu-
alizada pelo IPCA, iniciada 
em 1995. Ainda assim, 
houve uma desaceleração 
sobre janeiro, quando a 
arrecadação cresceu 18%. 
Segundo a Receita, a alta 
nas receitas em fevereiro 
vem da melhora na ati-
vidade econômica sobre 
2021 - com mais vendas em 
serviços e maior valor em 
dólar das importações.

Ocupação
Levantamento divul-

gado, ontem, pelo Ipea, 
sinaliza que a retomada 
do mercado de trabalho 
está se consolidando no 
Brasil, com expansão da 
população ocupada e com 
efeitos sobre a redução 
do desemprego. No 
documento, com base na 
PNAD Contínua, do IBGE, 
os pesquisadores do Ipea 
observaram que, em janeiro 
deste ano, o contingente de 
ocupados no País chegou 
94,1 milhões de trabalha-
dores, atingindo patamar 
semelhante ao do período 
pré-pandemia (94,5 milhões 
em janeiro de 2020).

Vales regrados
As novas regras para o 

vale-alimentação e vale-
-refeição dos trabalha-
dores foram publicadas, 
ontem. O benefício poderá 
ser usado só para compra 
de refeições e alimentos 
–antes era destinado a 
serviços como TV a cabo, 
diz o Governo. As compa-
nhias não poderão mais 
conceder descontos para 
as empresas pelo serviço 
– quem descumprir pode 
pagar multa de até R$ 
50 mil. As novas regras 
fazem parte de um pacote 
de ações na área traba-
lhista dentro do Programa 
Renda e Oportunidade.

BC perde controle da inflação deste ano
O Banco Central não cumprirá sua meta de con-
trole da inflação, pelo segundo ano seguido. Após 
ver o IPCA superar os 10% em 2021, bem longe 
da meta de 3,75%, o órgão enfrenta neste ano a 
perspectiva de uma inflação superior a 6%, para 
uma meta de 3,5%. Economistas admitem que 
2022 está perdido para o controle da inflação. A 
preocupação agora é se o BC conseguirá segurar a 
inflação em 2023, em meio às pressões de preços 
trazidas por combustíveis, commodities e pelas 
ações do governo Bolsonaro neste ano eleitoral.

INSS libera margem de 40% para consignado
O INSS autorizou, 

ontem, aos bancos, a 
ampliação da margem de 
empréstimo consignado de 
aposentados e pensionis-
tas de 35% do valor do 
benefício para até 40%, 
além de conceder crédito 
consignado para pessoas 

que recebem o BPC, um benefício assistencial de um salá-
rio mínimo por mês pago a idosos a partir dos 65 anos ou 
deficientes de qualquer idade com baixa renda mensal.

Com R$ 148,66 bi, arrecadação 
federal tem recorde em fevereiro
O aumento do IOF, que entrou em vigor no fim de novembro para 
financiar o Auxílio Brasil, também ajudou a melhorar a arrecadação

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que, no próximo dia 18/04/2022 às 09h,  na sala da Comissão de Licitação, lo-
calizada na Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, Centro, Senador Pompeu-CE, estará 
realizando licitação de Pregão Presencial n° SS-PP001/2022-SRP, Cujo objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de peças para reparos em equipamentos médico-
-hospitalares, odontológicos e fisioterapêuticos, para atender as necessidades das Unidades 
Básicas de Saúde, centro de especialidades odontológicas e fisioterapia, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 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.

COOPASERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CNPJ: 39.611.080/0001 - 57

O Presidente da COOPASERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, no uso das  
atribuições que lhe confere o Estatuto Social CONVOCA todos os senhores cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA a realizar-se no dia 8 DE ABRIL DE 2022, em Primeira convocação às 13:00 horas com a presença de 2/3 
(dois terços) dos cooperados em condições de votar; em segunda convocação às 14:00 horas com a presença de metade 
mais um dos cooperados em condições de votar; e em terceira e última convocação às 15:00 horas com 50 (cinquenta) 
cooperados ou 20% (vinte por cento) do total dos cooperados,prevalecendo o menor número, na sede da 
COOPASERVICE, situada na Rua Irmã Ambrosina, 261, sala 9, Bairro Centro, Eusébio/CE – Cep: 61.760-000. Para 
efeito de quórum a cooperativa conta com 150 cooperados em condições de votar. Serão deliberados os assuntos da 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de contas, compreendendo: Relatório 
de Gestão do ano de 2021, Balanço Patrimonial de 2021, Demonstração do resultado apurado em 2021, Parecer do Conselho 
Fiscal e Plano de atividades para o ano de 2022; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; 3 – Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4 – 
Fixação dos honorários, gratificações ou cédula de presença. Eusébio/CE, 29 de março de 2022. 

CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES BEZERRA - PRESIDENTE

 LUANA FROTA ROCHA - PRESIDENTE

COOPERSAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CNPJ: 40.129.800/0001-21

A Presidente da COOPERSAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA, no uso das  
atribuições que lhe confere o Estatuto Social CONVOCA todos os senhores cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA a realizar-se no dia 09 DE ABRIL 2022, em Primeira convocação às 07:30 horas com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados em condições de votar; em segunda convocação às 08:30 horas com a presença de metade mais 
um dos cooperados em condições de votar; e em terceira e última convocação às 09:30 horas com 50 (cinquenta) 
cooperados ou 20% (vinte por cento) do total dos cooperados, prevalecendo o menor número na sede da 
COOPERSAÚDE, situada à Avenida Cícero Sá, 450, Sala G, Bairro Centro, Cep 61.760-000, Eusébio/CE. Serão 
deliberados os assuntos da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de contas, 
compreendendo: Relatório de Gestão do ano de 2021, Balanço Patrimonial de 2021, Demonstração do resultado apurado em 
2021, Parecer do Conselho Fiscal e Plano de atividades para o ano de 2022; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das 
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; 3 – Eleição dos membros 
do Conselho Fiscal; 4 – Fixação dos honorários, gratificações ou cédula de presença. Para efeito de quórum a cooperativa 
conta com 182 (Cento e oitenta e dois) cooperados em condições de votar. Eusébio/CE, 29 de março de 2022.

O Presidente da MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social CONVOCA todos os senhores cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA a realizar-se no dia 08 DE ABRIL 2022, em Primeira convocação às 07:30 horas com a presença de 2/3 
(dois terços) dos cooperados em condições de votar; em segunda convocação às 08:30 horas com a presença de metade 
mais um dos cooperados em condições de votar; e em terceira e última convocação às 09:30 horas com 50 (cinquenta) 
cooperados ou 20% (vinte por cento) do total dos cooperados, prevalecendo o menor número, no endereço Rua São 
Francisco 2, 332,  Bairro Centro, Eusébio/CE, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de 
contas, compreendendo: Relatório de Gestão do ano de 2021, Balanço Patrimonial de 2021, Demonstração do resultado 
apurado em 2021, Parecer do Conselho Fiscal e Plano de atividades para o ano de 2022; 2- Destinação das sobras 
apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; 
3 – Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4 – Fixação dos honorários e cédulas de presença. Para efeito de quórum a 
cooperativa conta com 216 (duzentos e dezesseis) cooperados em condições de votar. Eusébio/CE, 29 de março de 2022. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
CNPJ: 36.364.408/0001-90 - NIRE: 2340001835   

MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA

CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES BEZERRA - PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022-PERP. A Comissão de Licitação do município de Ara-
ripe torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 03/2022-PERP, do tipo menor preço por Item, cujo objeto é seleção da 
melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisição de gêneros 
alimentícios destinados ao atendimento da necessidade das diversas Secretaria do Município 
de Araripe-CE. Será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo o Cadastra-
mento das Propostas a partir do dia 30/03/2022 até 12/04/2022 às 08h00min (horário de Bra-
sília) no site bll.org.br. Abertura das propostas 12/04/2022 às 08h10min (horário de Brasília),  
e a fase de disputa de lance no dia 12/04/2022  às 10h00min (horário de Brasília), maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Avenida José Loiola de Alencar n° 
440, Centro, Araripe/CE, das 08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88) 99200-4123 e no site: www.
tcm.ce.gov.br/tce-municipios e no portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) 
no site: bll.org.br. Araripe-(CE), 28 de março de 2022, José Feitoza de França- Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Abertura de Envelopes de Propostas da Tomada de 
Preços Nº 001/2022 - TP – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica 
que, após prazo recursal da habilitação, convoca os interessados, especialmente os que 
participam do procedimento licitatório, cujo objeto: Contratação de empresa especializada 
em consultoria e prestação serviços de processamento da GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, FGTS, 
acompanhamento do CAUC, desbloqueio de cota FPM, viabilização das certidões junto a 
SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, para atender as necessidades de diversas secretarias 
do município, para Abertura do Envelope N° 02 (Proposta de Preços) que será realizada no 
dia 30/03/2022, às 13h na sala de Reunião localizada na Rua Francisca Alves de Morais S/N, 
Gerência, 1° Andar, Icó/CE. Michelle Roque Guedes.

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

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – ERRATA DE PUBLICA-
ÇÃO. PREGÃO ELETRONICA 16.03.01/2022 Objetos: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU-
RA E EVENTUAL REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/
CE.. ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.03.01/2022 LEIA-SE CORRETO: PREGÃO 
ELETRONICO Nº 16.03.01/2022 Jaguaribe/CE, 28 de março de 2022. Mayara Shelly Nogueira de 
Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal  de Jaguaribe comunica aos interessados 
que no dia 30 de março de 2022, às 08:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, 
localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de PRO-
POSTAS DE PREÇOS referentes a PREGÃO PRESENCIAL Nº 09.03.02/2022, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO,   TREINA-
MENTOS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS JUNTO A 
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE JAGUARIBE/CE..Maiores informações poderão 
ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: 
licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, Jaguaribe/CE, 28 de março de 2022. Mayara Shelly 
Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Choró - Secretaria de Educação –  Extrato do 
Termo de Colaboração - Credenciamento Nº 001/2022 – Dispensa de Chamamento público 
Nº 001/202. A Secretaria de Educação, através de sua Secretária, Sr. PEDRO PAULO VIDAL DE 
QUEIROZ torna público, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2022.03.29.001, cujo objeto:  é a exe-
cução de atividade de atendimento educacional aos alunos da Educação Infantil aos Anos 
Finais, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Choró/CE. Celebrou 
termo de colaboração com organização da sociedade civil: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIEN-
TE - ABRASSE, CNPJ N °10.539.375/0001-88, valor global de R$ 6.710.129,64 (seis milhões, 
setecentos e dez mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro reais), que será pago da 
seguinte forma: em 12 (doze) parcelas mensais conforme cronograma de desembolso, correndo 
a despesa à conta das dotações orçamentárias a seguir discriminadas: 06.01. 12 122 0002 2.021 
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação -  06.01. 12 361 0003 2.025 Funciona-
mento da Rede Escolar de Ensino  Fundamental   – 06.01. 12 365 0003 2.033 Funcionamento da 
Rede Escolar da  Educação Infantil - Creches-  Elemento de Despesa: 3.3.50.43.00 Subvenções 
sociais - 3.3.50.41.00 Contribuições.  Fonte de recurso: 1500100100 Receita de Imposto e Trans. 
– Educação - Signatários: PEDRO PAULO VIDAL DE QUEIROZ – Secretário Municipal de Educa-
ção, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, 
ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIENTE - ABRASSE - Presidente, Sra. Mikaele Costa Thé

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ADIAMENTO 
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 15.03.001/2022 – SESA A Prefeitura Município de Jaguaribe-CE, 
através da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, 
Aldeota, torna público para conhecimento dos interessados o, ADIAMENTO da sessão de abertura 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2022, cujo objeto é a CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GES-
TÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVI-
ÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, DR. RAIJOAN SÉRGIO RAMOS GO-
MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. 
com nova data de abertura para o dia 31 de março de 2022, de 08:00 às 12:00 horas. A retificação 
ao Edital estará disponível no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://
jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitações do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.
br/licitacoes/). Jaguaribe/Ce, 28 de março de 2022.

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 640.763.263-34
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para Construção uma residência Unifamiliar, Rua Local G, S/N, Quintas do Lago, 
Q-06, LT-05, Urucunema, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.
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Final. A partir de quinta-feira (31), às 21h35 (horário de Brasília) começa a disputa do título da Copa do 
Nordeste de 2022 na Arena Pernambuco, em Recife, casa do Sport, que se classificou neste domingo 
para a grande final. O adversário será o atual campeão Fortaleza, que garantiu a vaga no sábado (26).ESPORTES

FOTO RUBENS CHIRI/SÃO PAULO FC 

Loteria dos Sonhos
Nunca é tarde lembrar. A Loteria dos Sonhos é 

sucesso porque ali se trabalha com profissionalismo e 
transparência.

Jesus Cintra
Ele é um dos maiores festejados frequentadores do 

Flórida Bar. Tem uma gama inpressionantes de conhe-
cimentos gerar e por isso tem sido reverenciado. Seu 
nome acaba de ser conferido aos vencedores do torneio 
de futsal que teve o meu comando. Daqui meu abraço 
sincero ao querido amigo.

Deputada Fernanda Pessoa

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Na solenidade com a qual a Assembleia Legislativa 
homenageou o Colégio Christus pelos seus 70 anos 
de existência, coube ao deputado Heitor Ferrer fazer a 
saudação oficial. A deputada Fernanda Pessoa também 
pronunciou suscinto o inteligente discurso já que foi 
aluna daquela escola. E por falar também de esporte com 
as medalhas conquistadas pelos alunos. E não esqueceu 
a cidade de Maracanaú afirmando que ainda verá um 
Colégio Christus naquele município. Coube a José Car-
valho receber o agradecimento.

TIN GOMES Foi craque do nosso futsal e era um dos mais 
cumprimentados na festa do Palácio da Abolição. Ele estava 
com o filho e aqui com o colunista.

O GENERAL Se nós 
estivéssemos no regime 

militar, ele teria sido 
muito cortejado pelos 

presentes na solenidade 
do Palácio Abolição. 

Hoje na coluna o gene-
ral André, comandante 

da décima região militar 
que ocupou a 1ª fila de 

convidados para aquela 
noite de estrelas. Ele me 

fez uma boa revelação. 
Sendo vascaíno no Rio 

ele é tricolor de aço aqui 
na nossa terra.

DA SAUDADE No dia 9 de junho, o Náutico vai completar 93 
anos de existência, uma existência repleta de triunfos. Neste próximo 
dia 11 de junho com a orquestra Brasa 6 o alvi-verde vai reviver o 
seu tradicional Carnaval da Saudade. Moraes Moreira será o home-
nageado. O presidente aqui está com a esposa Fátima Gonçalves.

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

O São Paulo derrotou o 
Corinthians por 2 a 1 na 
semifinal do Campeonato 
Paulista disputada no Mo-
rumbi neste domingo (27) 
e enfrentará o Palmeiras na 
final do torneio pelo segun-
do ano seguido. Na final do 
Paulista de 2021, o time tri-
color, à época comandado 
por Hernán Crespo, derro-
tou a equipe alviverde e le-
vou o título do campeonato. 
Se superar o adversário no-
vamente, o clube conquis-
tará algo que não consegue 
desde 1992: ser bicampeão 
estadual.

A decisão será a primeira 
de Rogério Ceni à frente do 
São Paulo, como treinador. 
Ceni, no período em que jo-
gou no clube, foi tricampeão 
paulista, tricampeão brasilei-
ro e venceu até a Libertado-
res e o Mundial de Clubes. 
Wellington abriu o placar da 
partida aos 41 minutos. O 
lateral-esquerdo recebeu um 
passe na entrada da área do 
Corinthians e finalizou com 
um chute forte. O segundo 
gol do São Paulo foi marcado 
pelo meia Alisson, aos 17 do 
segundo tempo. Houve um 
princípio de tumulto entre 
jogadores alguns minutos de-
pois, quando o atacante são-
-paulino Luciano foi derru-
bado por Du Queiroz -ambos 
receberam cartão amarelo.

O Corinthians diminuiu 
aos 40 do segundo tempo, 
em gol marcado por Jô após 
falha do goleiro Jandrei. De-
pois do apito final, Adson, do 
Corinthians, foi expulso por 
reclamação. Com a vitória 
deste domingo, o São Pau-
lo quebra uma sequência de 
nove derrotas para o Corin-
thians em mata-matas. A úl-

tima vez que o time tricolor 
eliminou o Corinthians foi 
no campeonato estadual de 
2000. A partida registrou o 
maior público de 2022 do São 
Paulo, com 53,9 mil pagantes 
–o clássico contra o Palmei-
ras pela primeira fase do Pau-
lista teve 46,3 mil torcedores 
no Morumbi.

Este é o terceiro clássico 
que o Corinthians perde des-
de a chegada de Vítor Fer-
reira, contratado no final de 
fevereiro. O técnico portu-
guês foi anunciado depois da 
demissão de Sylvinho, moti-
vada por uma derrota para 
o Santos. Com o novo co-
mandante, caiu diante do São 
Paulo no último dia 5 e pelo 
Palmeiras no dia 17, além do 

revés deste domingo. O títu-
lo do Paulista será disputado 
em duas partidas, de ida e de 
volta, que devem acontecer 
em 30 de março e 3 de abril.

Abel Ferreira, que assinou 
neste sábado (26) a renova-
ção de contrato, vai para a 
sua nona final no clube. Das 
oito decisões até agora, Abel 
venceu duas Libertadores, 
uma Copa do Brasil e uma 
Recopa Sul-Americana, mas 
ainda não ganhou o Paulista.

Confrontos recentes De-
pois de perder a decisão do 
Paulista de 2021 para o São 
Paulo, em agosto, o Palmei-
ras conseguiu eliminar o São 
Paulo da Libertadores nas 
quartas de final, com direito 
a vitória por por 3 a 0 no jogo 

de volta e quebrou o tabu -até 
então, jamais havia vencido 
o rival na competição. Em 
1994, 2005 e 2006, o São Pau-
lo passou pelo Palmeiras em 
mata-matas.

Em novembro, em par-
tida do Brasileiro, Abel 
Ferreira escalou um elenco 
quase que inteiramente re-
serva, com a justificativa de 
permitir que o time titular 
descansasse para a final da 
Libertadores, que seria dis-
putada alguns dias depois -o 
Palmeiras acabou derrotado 
por 2 a 0 pelo São Paulo. O 
treinador recebeu críticas 
da torcida organizada pela 
escolha na ocasião, mas sema-
nas depois sagrou-se campeão 
do da copa continental.

Estando classificado para a final, o São Paulo irá em busca do bicampeonato do Campeonato Paulista  

O mais aplaudido
A equipe que idealizou o capacete elmo e mais o preto 

Zézé presidente da Cufa, e Socorro França foram muito 
aplaudidos. Tom Cavalcante e a melhor jogadora do fut-
sal do mundo, Amandinha, gravaram vídeos que foram 
exibidos no telão ao lado. Nos meus 50 anos de jorna-
lismo jamais presenciei uma festa tão bonita e cheia de 
emoções. E de puro charme, diga-se.

A noite das estrelas
O cerimonial do Palácio 
da Abolição está com a 
bola toda. A solenidade 
de entrega da medalha da 
Abolição aconteceu sob 
carreteis, como diria um 
colunista social. Profis-
sionalismo puro com uma 
dose de amor. A suntuo-
sidade do ambiente, a 
elegância dos presentes, a 
importância dos convida-
dos e um ambiente fraterno 
e cordial. Camilo Santana 
era só alegria e ele merece.

São Paulo vence Corinthians e 
avança para a final do Paulista  
Em partida disputada no  Morumbi, o tricolor paulista derrotou o 
clube do Parque São Jorge pela a semifinal da competição estadual

CONSTRUTORA VIEIRA CUSTÓDIO LTDA.
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos – 
SEMAD a Licença Prévia para oito residências: LOTE 22B e 22A: constituído por parte do lote 22; LOTE 23B e 23A: cons-
tituído por parte do lote 23; LOTE 24B e 24A: constituído por parte do lote 24; LOTE 25B e 25A: constituído por parte do 
lote 25, da quadra R, do lado ímpar da Rua Anajá, no Lugar Sítio Santa Maria, Parque das Flores, no município de Aquiraz/
CE. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental da SEMAD.

CONSTRUTORA VIEIRA CUSTÓDIO LTDA.
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos – SEMAD a Re-
gularização de Licença de Instalação para nove residências: uma no terreno 01, constituído por parte do lote 09, no Lugar Brisa Leste; 
e oito distribuídas da seguinte forma: LOTE 06A e 06B: constituído por parte do lote 06; LOTE 07A e 07B: constituído por parte do 
lote 07; LOTE 08A, 08B, 09A e 09B: constituído por parte do lote 08, da quadra R, do lado par da Rua Artemísia, no Lugar Sítio Santa 
Maria, Parque das Flores, no município de Aquiraz/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o 
licenciamento ambiental da SEMAD.

Publicado no Jornal O Estado em 29.03.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

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

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N°30692 MARCIO DA CRUZ MOREIRA E LUZIANE SILVA MELO 
N°30693 PAULO REGIS ZACARIAS CARDOSO E REDVANIA BEZERRA DE SOUSA 
N°30694 ISMAEL CARVALHO ROCHA E PERSILVANIA GOMES DA SILVA 
N°30695 ANTONIO ALEXANDRE ALVES DA SILVA E LEILA DA SILVA COSTA.

Fortaleza, 28 de março de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75715 - CARLOS GERMANO TAVARES BATISTA e MARIA NAIANY GOMES 
NOBRE; Edital n° 75716 - JOSÉ RONALDO DA SILVA CUNHA e ANTONIA CLARA AL-
VES RODRIGUES; Edital n° 75717 - PAULO HENRIQUE DUARTE DA SILVA e ANA 
EMANUELA NASCIMENTO DOS SANTOS; Edital n° 75718 - RAIMUNDO BALTAZAR DE 
SANTIAGO e VALDERINA BATISTA PINHEIRO; Edital n° 75719 - JOSÉ WELLINGTON 
LOPES DE MENEZES e ANA CLAUDIA DE SOUSA BRAGA; Edital n° 75720 - SEBAS-
TIÃO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR e VIVIANE MARIA DE CASTRO SILVA; Edital n° 
75721 - AURIELA MAGALHÃES LIMA e FABÍOLA DA SILVA PEREIRA; Edital n° 75722 
- DAVI NASCIMENTO LACERDA e MARIA KAROLINA DE ARAÚJO BARROSO;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 28/03/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339224 - Ismael Viana de Sousa e Grasieli Peres da Silva;        
339225 - Daniel Henrique dos Reis Cosme e Brenda Lima da Silva; 
339226 - Jonas Lukas Emmanuel Schweizer e Maria Raica da Silva Pereira; 
339227 - Fabio Rafael Lima Cavalcante e Clara Lina da Silva Cardoso; 
339228 - Antonio Jefferson Moreira Torres e Cristiane Marcia Salvino Magalhães; 
339229 - Francisco Fabio Costa Silva e Sara Carolina da Silva Costa;                               
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 28 de março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30684 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RONALDO HENRIQUE MONTEIRO e MILENA BRAGA DE SOUSA;
Edital n° 30685 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADRIANO FERNANDES DO NASCIMENTO e TATIANE RODRIGUES SOUSA;
Edital n° 30686 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS DE FARIAS PAULA e DEBORA VIEIRA BARBOSA;
Edital n° 30687 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO MARCOS GUIMARÃES OLIVEIRA FILHO e GILVANIRA LIMA DE SOUSA;
Edital n° 30688 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO WAGLEY LIMA MAGALHÃES e DANIELLE DE LIMA MINÁ;
Edital n° 30689 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS MOREIRA SALES e RAFAELLA MARTINS TORRES DE MELO;
Edital n° 30683 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONAS MARTINS DE LIMA FILHO e SHEILA MARIA IRINEU DE SOUSA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30634 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO LUIS MELO DE FARIAS e ANA LARISSA ARAUJO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18243 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO DOS SANTOS GOMES e MARIA CLIVANEIDE DO NASCIMENTO;
Edital n° 18244 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO MARCOS DE SOUSA COSTA e RAFAELA GONÇALVES DE MENESES;
Edital n° 18245 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ ZUMAITA BEZERRA NETO e CHRISTIANE CHAUL DE LIMA BARBOSA;
Edital n° 18241 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERALDO SAMPAIO SALES e JULIANA DE JESUS BRAGA PINZON;
Edital n° 18246- Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIO CABRAL COUTINHO e ANA HELLEN DOS SANTOS BARROS;
Edital n° 18242 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO JOSE BERNARDI e KARLA SARAIVA LIMA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 28/03/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9475-GERNANDO AGOSTINHO DE SOUSA E ANTONIA CAROLINA MARTINS DOS REIS
Nº9476-PAULO SERGIO LIMA DA COSTA FILHO E MARIA ALANE EUGENIO MENDES
Nº9477-SAMUEL VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA E INGRID BATISTA CRUZ
Nº9478-DIEGO AGUIAR DE CASTRO E ISABEL CRISTINA DE QUEIROZ MOREIRA
Nº9479-JOSE DANIEL DE ALENCAR SANTOS E MARILIA BRITO DE CASTRO
Nº9480-HELANDERSON SANTOS DE SOUSA E LAYNARA DOS SANTOS NUNES
Nº9481-DIEYMISON BATISTA DA SILVA E FRANCISCA JANAINA FERREIRA LEITE.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 28 de Março de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27467 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEX ROOS e LETICIA NOBRE LIMAS;
Edital n° 27468 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO AZEVEDO RODRIGUES e YOHANNA BÁRBARA CAMPOS RODRIGUES;
Edital n° 27469 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WENDELL DE MELO LOPES e FRANCISCA NATÉCIA DE SOUSA ANDRADE.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 28 de Março de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular
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O Sine Municipal está ofertando 498 vagas de emprego na capital. As oportunidades incluem, teleo-
perador, auxiliar de linha de produção, costureira  de confecção em série, além de outras funções. Os 
interessados podem entrar em contato pelo Whatsapp (85) 9 8513-4385 ou telefone  (85) 3105-3712.

Stela Sampaio, Carmelo Leão e Ana Paula Leitão

A instituição financeira cooperativa Sicredi Ceará, que possui mais de um (01) bilhão de reais em ativos, distribui entre seus asso-
ciados R$ 13,7 milhões, somando sobras e juros ao capital, este último pago em dezembro de 2021. O valor distribuído equivale a um 
crescimento de 45% se comparado ao ano anterior, resultado fruto das operações financeiras realizadas em 2021. “Ser dono da instituição 
financeira que você investe seus capitais e utiliza dos recursos por ela oferecidos, sejam eles produtos, serviços ou projetos, é um dos 
grandes diferenciais de uma cooperativa de crédito. De fato, aqui na Sicredi Ceará, o associado faz parte das decisões e participa dos resul-
tados”, afirma Eduardo Demes, diretor-executivo da Sicredi Ceará. As sobras foram depositadas nas contas dos associados da cooperativa 
no dia 28 de março. O valor pago foi creditado via RDC (Recibo de Depósito Cooperativo), com possibilidade de resgate em um dia.

COQUETEL DE INAUGURAÇÃO
A Cardioritmo que apresenta em sua diretoria os médicos Stella Sampaio, Helena Brasil, Priscilla Marques, Sônia Cavalcante e Felipe Simão, inaugurou com um coquetel, a 

unidade de síncope e fibrilação atrial, localizada dentro do Instituto de Saúde Vascular,  que fica no  primeiro andar do anexo do Hospital São Mateus. Iratuã Freitas fotografou.

Helena Brasil, Priscilla Marques, Felipe Simão, Stela Sampaio e Sônia Cavalcante Davi Apolonio e Helena Brasil

Carmelo Leão, Ana Paula Leitão e Aline Angelim Lucimar Rocha, Stela Sampaio e Carmelo Leão Janiel Porto e Jeronimo Sá Elyara Veras e Camila Bandeira

Jefferson Vieira e Danielli Lino Stela Sampaio e Ronaldo Montalverne Gustavo Mattos e Wesley Silva Peterson Carvalho, Stela Sampaio e Cris Pimentel

Equipe recepção Instituto de Saúde Vascular Valentina Holanda e Danielli Lino Ana Paula Leitão e Cris Pimentel Tilt Test

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Pregoeiro do Município, torna público para conhe-
cimento dos interessados que, no próximo dia 25/04/2022 às 09h,  na sala da Comissão de Li-
citação, localizada na Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, Centro, Senador Pompeu-CE, 
estará realizando licitação de Pregão Presencial n° SS-PP002/2022, Cujo objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de confecção de prótese dentária para atender 
as necessidades do Programa de Saúde Bucal, junto a Secretaria de Saúde, 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.

Projeto proporciona formação 
musical para jovens no Pecém

2022 promete ser um ano de 
realizações para os jovens do Pe-
cém que sonham em adentrar o 
mundo musical. O projeto “Acade-
mia Sinfônica do Pecém”, realizado 
pela Associação das Empresas do 
Complexo Industrial e Portuário 
do Pecém (AECIPP), em parceria 
com a Lumah Cultura, com o pa-
trocínio da Aço Cearense Indus-
trial, da Tecer Terminais e apoio 
da prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante, será iniciado ainda 
neste semestre para crianças e 
jovens entre 06 e 11 anos de es-
colas públicas e privadas.

Neste ano, em cada semestre 
serão disponibilizadas 114 vagas, 

totalizando 228 jovens beneficia-
dos. Os alunos terão aulas de ins-
trumentos e formação musical duas 
vezes por semana e poderão esco-
lher entre as práticas de piano, flau-
ta doce, clarinete, flauta transversal, 
trompete, trombone, trompa, tuba, 
bombardino, saxofone e percussão.

O curso será ministrado na es-
cola Euclides Pereira Gomes, onde 
a diretora Marilene Prata, defende 
que é um projeto de suma impor-
tância para a região. “Espero que 
todos abracem e aproveitem essa 
oportunidade”, declara.

O objetivo é que, em breve, seja 
formada a “Orquestra Sinfônica 
Infantojuvenil do Pecém”. De acor-

do com a associação responsável 
pelo desenvolvimento do projeto, 
o acesso à cultura é um direito fun-
damental, e a comunidade, que ha-
bita a região do Complexo Indus-
trial e Portuário do Pecém (CIPP), 
necessita acessar este direito.

A associação defende ainda, 
que o ensino da arte é uma im-
portante ferramenta de potencia-
lização dos processos de aprendi-
zagem. “Optamos por adotar uma 
abordagem metodológica que 
visa conduzir, principalmente os 
estudantes, ao desenvolvimento 
integral, sensível e motor a partir 
da aquisição de habilidades no ato 
de tocar um instrumento. Esse 
rico processo de formação huma-
na que parte de um tríplice união 
‘professores-pais-alunos’, unido 
pela dedicação, foco e paciência, 
vai além do simples ato de ensinar 
música. Não necessariamente, 

os beneficiários desta ação serão 
músicos profissionais, mas re-
conhecerão suas habilidades em 
qualquer profissão que escolhe-
rem”, pontua o diretor executivo 
da AECIPP, Ricardo Sabadia.

Os instrumentos foram adqui-
ridos em fevereiro e as expectati-
vas são de que, já no mês de junho, 
ocorra um recital aberto ao públi-
co. O projeto é também inspirado 
em outras experiências de ensino 
de arte no Brasil, como o Instituto 
Barccarelli em São Paulo, com a 
música, ou a Edisca, com a dança, 
no Ceará. “Contribuir com as es-
colas do entorno e as comunida-
des vizinhas ao CIPP, com ações 
que enriqueçam o conhecimento 
e as habilidades de seus alunos no 
contra turno, é fundamental para 
melhorar processos de aprendi-
zagem como um todo”, afirma o 
diretor executivo.

CARTÓRIO DO 2.º OFÍCIO - REGISTRO DE IMÓVEIS Notas, Registro de Imóveis, Protestos, 
Registro Pessoa Jurídica e Registro de Títulos e Documentos RAFAELLA RODRIGUES PARDINI 
TABELIÃ E OFICIALA REGISTRADORA. A OFICIALA DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO 
IMOBILIÁRIA DE TIANGUÁ-CE, NA FORMA DA LEI FAZ-SABER EDITAL DE LOTEAMENTO. RAFAELLA 
RODIGUES PARDINI, OFICIALA REGISTRADORA do CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO DE TIANGUA/CE, 
na forma da lei. FAZ SABER, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 2.º c/c 
com o art. 19 da Lei Federal 6.766 de 19/12/1979 que o proprietário MM LOTEAMENTO DE IMOVEIS 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) número 35.514.799/0001-19, com sede 
na Rua Eduardo Coelho Moita, n° 148, Laurão, Tianguá/CE, representada por Kelwin Muniz Aguiar, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, natural de Tianguá-CE, portador da CNH no 05467510202 
DETRAN-CE, RG no 20080891220 SSPES-CE e inscrito no CPF sob no 055.970.693-65, residente e 
domiciliado na Rua Cidade de Ipú, 65, bairro Cândido Xavier de Sá, Tianguá-CE. DEPOSITOU neste 
Cartório sob o protocolo n° 21095, requerimento, memorial, planta e os documentos necessários, 
requereu registro do LOTEAMENTO DOM TIMÓTEO, nos termos da Lei 6.766, de 19/12/1979 e 
demais legislação aplicável. A documentação encontra-se à disposição dos interessados na sede deste 
Cartório, Sito a Rua Virgílio Vasconcelos, n° 97, Centro, Tianguá/CE. IMÓVEL A SER LOTEADO: IMOVEL: 
Um imóvel no perímetro urbano, deste distrito, município, comarca e circunscrição Imobiliária de 
Tianguá, Estado do Ceará, consistente de uma parte de terra, situada na Rua José Campos Moita, bairro 
Dom Timóteo, com as seguintes características e confrontações: ao NORTE: do Pl ao P2, medindo 
67,00m (sessenta e sete metros), com ângulo interno de 92°0’, no sentido Leste/Oeste, nas coordenadas 
X=279477 e Y=9586761, confinando com a Rua José Campos Moita; ao OESTE: do P2 ao P3, medindo 
450,04m (quatrocentos e cinquenta metros e quatro centímetros), com ângulo interno de 88°0’, no 
sentido Norte/Sul, nas coordenadas X= 279630 e Y= 9586337, confinando com a área remanescente da 
matrícula 8336; ao SUL: do P3 ao P4, medindo 68,25m (sessenta e oito metros e vinte e cinco 
centímetros), com um ângulo interno de 91°51’, no sentido Oeste/Leste, nas coordenadas X=279693 e 
Y= 9586363, confinando com a área remanescente da matrícula 8336; ao LESTE: do P4 ao P1, medindo 
450,00m (quatrocentos e cinquenta metros), com um ângulo interno de 88°09’, no sentido Sul/Norte, 
nas coordenadas X= 279539 e Y= 9586786, confinando com o imóvel pertencente a Hermes Coelho 
Moita, encerrando uma área total de 30.415,09m2 (trinta. mil. quatrocentos e quinze metros e nove 
centímetros quadrados) e um perímetro de divisa 1.035,29m (hum mil, trinta e cinco metros e vinte e 
nove centímetros). Sendo a área de lotes 18.020,13m2, totalizando 119 lotes divididos em 06 quadras; 
área do sistema viário 6.311,96m2, área institucional 3041,50m2; área verde 3.041,50m2. Imóvel 
registrado em nome dos requerentes na Matrícula no 9170 do Livro 2 RG, nos termos do R-19.170, do 
Registro Geral feito em 13 de fevereiro de 2020, neste Cartório. O referido Loteamento foi aprovado e 
verificado pela Prefeitura Municipal local e pelas demais 
repartições competentes. As impugnações daqueles que se 
julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido 
imóvel deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 
dias, contados da data da terceira e última publicação do 
presente EDITAL, que será publicado por três dias 
consecutivos não havendo reclamação será feito o registro, 
ficando os documentos à disposição dos interessados neste 
Cartório em horário de expediente ao público. Dado e 
passado nesta cidade de Tianguá/CE. Aos 23 dias do mês 
de Março de 2022. RAFAELLA RODRIGUES PARDINI -- 
Oficiala de Registros Públicos.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9BF5-7289-E7BD-DADF ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 9BF5-7289-E7BD-DADF
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/03/2022 é(são) :

Soraya De Palhano Xavier (Signatário - REDE INDEPENDENTE 

DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA) - 382.583.663-00  em 

29/03/2022 09:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS 

DO NORDESTE LTDA - 07.038.870/0001-07


