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Um em cada quatro não tem 
comida suficiente em casa

Cerca de 25% dos brasileiros afirmam que a quantidade de comida disponível em sua mesa foi inferior à necessária para alimentar sua família nos últimos meses

FOME NO BRASIL

A sensação de insegurança alimentar é mais aguda para os mais pobres. Entre os que dispõem de até dois salários mínimos (R$ 
2.424) como renda familiar mensal, 35% consideraram a quantidade de comida em casa insuficiente. A insegurança alimentar é 

maior na região Nordeste, onde 32% dizem que tiveram menos comida do que o necessário nos últimos meses. ÚLTIMAS8
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“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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GRANITOS S.A.
CNPJ nº 23.445.513/0001-01 - NIRE nº 23300018184
ERRATA - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021

Na publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2021, veiculado neste jornal impresso e no digital no dia 29/03/2022, na página 6:
onde se lê: 
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
leia-se: 
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 1.930,0 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
onde se lê: 

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
leia-se: 

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 2.060.378,42 105.221,21 5.192.015,22 0,00 0,00 7.883.720,91

Caucaia, CE, março de 2022. Renata Abrantes da Silveira - Diretora Presidente



Demonstração do Resultado do Exercício Folha: 1 de 1

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO Fortes Contábil 6.185.0
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55
NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966
Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta
01/01/2021

a
31/12/2021

(+) Receita Bruta Operacional 22.274.092,20
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 22.274.092,20

(-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA 1.473.641,52
Impostos Faturados 1.473.641,52

(=) Receita Líquida 20.800.450,68
(-) Outros Custos Diretos 11.165.457,81

Outros Custos Diretos 11.165.457,81
(=) Lucro Bruto 9.634.992,87
(-) Despesas Operacionais 676.371,13

Despesas Operacionais 676.371,13
(-) Despesas Administrativas 7.936.512,47

Despesas Administrativas 7.936.512,47
(-) Despesas Financeiras 394.558,44

Despesas Financeiras 394.558,44
(-) Despesas Tributarias 17.724,39

Despesas Tributarias 17.724,39
(+) Receitas Financeiras (338.929,10)

Receitas Financeiras (338.929,10)
(=) Lucro Operacional 948.755,54
(=) LUCRO LIQ EX ANTES PROVISAO P/C. SOCIAL 948.755,54
(=) LUCRO LIQ EX ANTES PROV P/IMPOSTO RENDA 948.755,54
(=) Resultado Líquido do Exercício 948.755,54

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2021

Jose Yarley de Brito Gonçalves
Diretor Presidente
CPF: 076.540.064-20

Francisco Everardo Alves
Contador

CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55

Balanço Patrimonial Folha: 1 de 1

Licenciado para: SAAEC SOC. ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO Fortes Contábil 6.185.0
Empresa: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - CNPJ: 07.172.885/0001-55
Endereço: AV. TEODORICO TELES, Complemento: , N.º: 30, Bairro: CENTRO, Cidade: Crato, Estado: CE, CEP: 63100161, Telefone: (88) 35232044
NIRE: 23300043979 - Data: 22/08/1966

Conta Descrição Nota 31/12/2021 31/12/2020

1 *** Ativo *** 32.113.261,33 D 31.210.707,21 D
11 Ativo Circulante 13.246.786,01 D 11.952.761,16 D
111 Disponível 3.2 100.997,29 D 126.416,07 D
113 Clientes 3.3 11.202.152,08 D 10.519.005,77 D
114 Outros Créditos 51.051,40 D 1.161,11 D
116 Estoques 3.4 1.892.585,24 D 1.306.178,21 D
12 Ativo Não Circulante 644.682,97 D 1.479.262,43 D
121 Realizável a Longo Prazo 644.682,97 D 1.479.262,43 D
13 Ativo Permanente 3.6 18.221.792,35 D 17.778.683,62 D
132 Outros Investimentos Permanentes 88.116,19 D 88.116,19 D
133 Imobilizado 8 18.133.676,16 D 17.690.567,43 D
Total Ativo 32.113.261,33 D 31.210.707,21 D
2 *** Passivo *** 32.113.261,33 C 31.210.707,21 C
21 Circulante 4.872.176,75 C 3.846.829,17 C
211 Fornecedores 2.092.712,82 C 1.537.396,01 C
213 Obrigações Fiscais e Trabalhistas 2.627.663,91 C 2.195.020,13 C
216 Outras Obrigações 144.518,49 C 107.131,50 C
218 Provisões 7.281,53 C 7.281,53 C
22 Não Circulante 17.499.149,39 C 18.570.698,39 C
222 Parcelamentos Fiscais 3.9 8.340.365,70 C 6.646.738,33 C
223 Provisões Judiciais 13 644.682,97 C 1.479.262,43 C
224 Outros Passivos 8.514.100,72 C 10.444.697,63 C
24 Patrimônio Liquido 9.741.935,19 C 8.793.179,65 C
242 Reservas 14.2 22.170.485,47 C 22.170.485,47 C
243 Lucros ou Prejuizos Acumulados 14.2 12.428.550,28 D 13.377.305,82 D
Total Passivo 32.113.261,33 C 31.210.707,21 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 32.113.261,33 (Trinta e Dois Milhões Cento e Treze Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos) .

Crato-CE, 31 de Dezembro de 2021

Jose Yarley de Brito Gonçalves
Diretor Presidente
CPF: 076.540.064-20

Francisco Everardo Alves
Contador

CRC: PE - 018381/O-5
CPF: 008.739.034-55

Fim
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Festival. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo derrubou sua própria liminar 
que proibia manifestações políticas no festival Lollapalooza. A decisão original atendia pedido do 
partido PL, que recuou e desistiu da própria ação, após a repercussão que o caso tomou.NACIONAL

A matéria deverá ser votada em breve durante sessão do plenário do Congresso Nacional

Pôs a lei de Segurança Nacional acima da Cons-
tituição

Ives Gandra sobre as decisões do ministro Alexandre de 
Moraes contra o deputado Daniel Silveira

A renúncia do governador gaúcho 
Eduardo Leite foi a “senha” para a 
cúpula do PSDB deflagrar a “desidra-
tação” de João Doria, que os filiados 

do PSDB escolheram em novembro candidato a 
presidente da República em prévias que custa-
ram mais de R$10 milhões aos cofres públicos 
federais. Utilizando-se de cara-lisa muito co-
mum nas raposas políticas, Leite chamou de 
“formalidade” as prévias que perdeu. E parece 
feliz com o papel de ser usado por velhos tu-
canos para passar a perna em Doria.

Destilando bílis
O presidente do PSDB, Bruno Araújo, an-

tes cuidadoso em declarações, nesta terça (29) 
rasgou a máscara para praticamente descartar 
Doria.

Ora, o partido...
Para Araújo, mais importante do que os votos 

dos 44 mil tucanos nas prévias é o que ele cha-
mou de “pacto” com partidos “aliados”. 

Pacto com rivais
Bruno Araújo citou acordo, desconhecido, que 

prevê a retirada do nome de Doria, à sua revelia, 
em favor de candidato de outro partido.

Opções fraquinhas
Doria tem baixo desempenho em pesquisas, 

mas seus números são maiores que as opções Lei-
te, Simone Tebet (MDB) e Luciano Bivar (UB).

Expectativa de alta
Em 2019, foram apenas 644 mil empregos 

e aí já veio a pandemia, que fechou quase 200 
mil. Ano passado, o recorde de 2,75 milhões 
animou.

Em números
Segundo dados do Caged, divulgados on-

tem, o Brasil tem 41,1 milhões empregados 
formais, mas há mais de 11 milhões de de-
sempregados.

Objetivo eleitoral
Outra meta que passa a ser viável para a 

equipe de campanha do presidente é reduzir o 
total de desempregados abaixo de 10 milhões.

Diga-me com quem anda 
A revista Veja revelou que Janja, a “noiva” 

do ex-corrupto Lula, foge de oficiais de Justiça 
como o diabo da cruz, após aplicar um calote 

Jogada no PSDB é chamar prévias de ‘formalidade’

O PODER SEM PUDOR

Nos anos duros da ditadura, a casa de um 
professor universitário amigo do então de-
putado Sérgio Murilo (PE) foi invadida, pois 
os milicos a viam como um "aparelho" da 
esquerda. Na batida, a biblioteca foi cuida-
dosamente examinada em busca de literatura 
subversiva. Ao ler um dos títulos, "Materia-

lismo Histórico e Materialismo Dialético", de 
Karl Marx, o milico que chefiava a operação 
descartou a apreensão: “Esse aí não interes-
sa. É sobre espiritismo”. O agente auxiliar 
mostrou outro livro, O Vermelho e o Negro, 
de Stendhal. “Ah!... Esse aí, sim! Além de 
comunista, é racista também!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Comunista racista

de R$220 mil na Caixa, na Receita e no con-
domínio de luxo no Leblon, Rio. 

História de traições
O papel de Eduardo Leite ajudando a detonar 

João Doria fez o cientista político Paulo Kramer 
lembrar 1950. O PSD tinha candidato, mas apoiou 
Getúlio Vargas, que havia criado o PTB com a mão 
esquerda e o PSD com a direita, lembrou Kramer. 
“O Brasil não é pra amadores”, destaca.

O perigo mora ao lado
A Argentina, de Alberto Fernández, amigo de 

Lula, anunciou projeto de inspiração fascista para 
“regular redes sociais”. Não se fala em censura, só 
em fazer as redes “deixarem de intoxicar o espíri-
to da democracia”.

Gaveta recheada
A briga entre o deputado Daniel Silveira e o 

ministro Alexandre de Moraes serviu para lem-
brar que já são 38 pedidos de impeachment de 
ministros do STF engavetados no Senado. Nove 
deles contra Moraes.

Más escolhas
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, precisa 

fazer gol para manter a reputação de exímio 
articulador político. Suas grandes apostas jo-
garam-lhe bola nas costas: Geraldo Alckmin, 
Rodrigo Pacheco e Eduardo Leite.

Censura caolha
Empresário Luciano Hang lembrou que há 

um ano sua entrevista com quase 3 milhões 
de visualizações foi tirada do ar pelo youtube 
apesar de já haver decisão judicial para repu-
blicá-la. “Isso é censura”, disse.

Dia histórico
O governador Ibaneis Rocha (MDB) comemo-

rou o início da entrega de contratos de regularização 
fundiária no DF, que teve beneficiar 10 mil morado-
res. “Esse dia entra para a história do DF”, celebrou.

Atentado
Há 41 anos, o então presidente dos EUA, 

Ronald Reagan era baleado em um atentado, 
em Washington D.C, por John Hinckley Jr. O 
criminoso foi libertado após décadas, em 2020, 
e hoje faz vídeos no YouTube.

Pensando bem...
...três relógios limpariam o nome da noiva caloteira.

Governo prevê chegar
a 5 milhões de empregos
A surpresa de 328,5 mil novos 
vagas com carteira assinada 
criadas em fevereiro animou 
membros do governo para a 
possibilidade de atingir uma 
marca até pouco tempo vista 
como “sonho”. Desde a posse de 
Bolsonaro, o Brasil já criou 3,7 
milhões de novas vagas apesar 
de dois anos de pandemia e da 
consequente crise econômica, 
mas a marca de 5 milhões de 
empregos com carteira assinada 
passou a ser possível.

A Comissão Mista de Or-
çamento (CMO) do Senado 
Federal aprovou nesta ter-
ça-feira (29) um projeto de 
lei do Congresso Nacional 
(PLN 2/2022) que permite 
ao Poder Executivo reduzir 
os tributos sobre combustí-
veis sem que seja obrigado a 
compensar a perda de arre-
cadação. A matéria também 
adapta a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 
2022 às novas regras para 
pagamento de precatórios 
e possibilita o bloqueio de 
despesas discricionárias.

O relatório do deputa-
do Juscelino Filho (União-
-MA) foi lido na CMO pelo 
senador Carlos Fávaro (PS-
D-MT) e segue agora para 
análise do plenário do Con-
gresso. O PLN 2/2022 altera 
a LDO de 2022 (Lei 14.194, 
de agosto de 2021) e, de 
acordo com a proposição, o 
governo federal não precisa 
compensar a perda de recei-
ta com a redução de tributos 
incidentes sobre operações 
com biodiesel, óleo diesel, 
querosene de aviação e gás 
liquefeito de petróleo, de-
rivado de petróleo e de gás 
natural. Pela regra anterior, 
a compensação precisaria 
ocorrer por meio de aumen-
to de receitas ou redução de 
despesas.

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) sancionou neste 
mês a Lei Complementar 
192, que prevê a incidên-
cia por uma única vez do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre combustíveis, 
com base em alíquota fixa 
por volume comercializado. 
A proposta também isenta 
os combustíveis da cobran-
ça de PIS e Cofins ao longo 
deste ano, o que deve gerar 
uma perda de arrecadação 

de R$ 16,59 bilhões em tri-
butos federais, de acordo 
com o Ministério da Econo-
mia.

“O PLN pretende criar 
condições para a devida 
avaliação e aprovação de 
propostas que incorporem 
redução de tributos inci-
dentes na formação dos 
preços dos combustíveis”, 
defendeu o relator.

Precatórios
A maior parte dos dis-

positivos do PLN 2/2022 
busca regular o pagamento 
de dívidas judiciais. O texto 
exige uma programação or-
çamentária específica para 
que o contribuinte possa 
usar precatórios para quitar 
dívidas com o poder públi-
co. A mesma regra vale para 
o encontro de contas entre 
as pessoas jurídicas de di-
reito público.

A Secretaria de Orça-

mento Federal (SOF) deve 
informar o limite para o 
pagamento de precatórios, 
e os órgãos centrais de pla-
nejamento e orçamento do 
Poder Judiciário devem in-
dicar a relação dos precató-
rios a serem pagos em 2022. 
Após o recebimento dessas 
informações, a SOF deve 
ajustar as dotações destina-
das ao pagamento de preca-
tórios, por meio da abertura 
de créditos adicionais.

Bloqueio
O texto original do PLN 

2/2022 admitia o bloqueio 
de dotações orçamentárias 
discricionárias (definidas 
pelo Poder Executivo), além 
das emendas de comissão e 
de relator-geral do Orça-
mento. O deputado Jusceli-
no Filho emendou o projeto 
e manteve apenas a previsão 
de bloqueio para as dota-
ções discricionárias. “Pos-

so tranquilizar os colegas 
parlamentares. O projeto 
não tira em hipótese algu-
ma atribuição do Congres-
so Nacional em relação ao 
Orçamento”, disse Carlos 
Fávaro.

O deputado Glauber Ro-
cha (Psol-RJ) criticou a pre-
visão de bloqueio de des-
pesas para o cumprimento 
do teto de gastos. Para ele, 
a medida representa “uma 
regra fiscal draconiana exi-
gida pelo mercado”. “O pro-
jeto cria possibilidade de 
bloqueio orçamentário em 
caso de descumprimento do 
teto ao longo do ano. Isso 
não existe hoje e vai cau-
sar restrições adicionais. É 
um absurdo a gente ter essa 
votação assim. A gente não 
consegue nem quantificar de 
maneira precisa as implica-
ções desse bloqueio adicio-
nal”, alertou. (Com informa-
ções da Agência Senado)

Silveira diz que não 
vai usar tornozeleira, 
desafiando Moraes

O deputado federal Da-
niel Silveira (União Brasil-
-RJ) disse nesta terça-feira 
(29) que não vai cumprir 
uma ordem do ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), para voltar a usar 
tornozeleira eletrônica. Na 
Câmara dos Deputados, o 
parlamentar afirmou que 
os deputados tomarão a 
decisão final.

“Aqui eu falo em tri-
buna: não será acatada 
a ordem de Alexandre 
de Moraes enquanto não 
deliberar pela casa. Quem 
decide isso são os depu-
tados. Alexandre, cumpra 
a Constituição”, declarou. 
A fala acontece após o 
ministro cobrar a insta-
lação imediata do meca-
nismo no deputado. No 
despacho desta terça-fei-
ra, Moraes ressalta que a 
determinação foi comu-
nicada à Secretaria de 
Administração Peniten-
ciária do Estado do Rio 
(Seap) e à Polícia Federal 
(PF) para sua “imediata 
efetivação”, mas que já se 
passaram três dias desde 
a decisão e ainda não há 
notícias “acerca de seu 
cumprimento”.

“Diante do exposto, 
determino à autoridade 
policial e à Secretaria de 
Estado de Administração 
Penitenciária do Distri-
to Federal (SEAPE/DF) 
que procedam à fixação 
imediata do equipamen-
to de monitoramento 
eletrônico do Deputado 
Federal Daniel Silveira”, 
determinou Moraes. O 
ministro do STF tam-
bém ressaltou que, se for 
preciso, a reinstalação da 
tornozeleira pode ser fei-
to “nas dependências dos 
Deputados, em Brasília/
DF, devendo esta Corte 
ser comunicada perfei-
tamente”. Além disso, o 

magistrado informou que 
não há necessidade de 
oficiar a Câmara porque 
a decisão “não impede o 
exercício do mandato”.

No sábado (26), Mo-
raes já havia determinado 
que o parlamentar voltas-
se a usar a tornozeleira, e 
o proibiu de deixar o Rio 
de Janeiro, exceto para 
idas a Brasília que sejam 
relacionadas ao exercício 
do mandato na Câmara. 
A decisão do ministro 
atende a um pedido feito 
pela subprocuradora-ge-
ral da República Lindôra 
Araújo, em manifestação 
enviada na sexta-feira 
(25) ao STF. No ofício, 
Lindôra afirmou que 
Silveira vem agindo con-
tra a democracia e tem 
aproveitado aparições 
públicas para atacar o 
tribunal e seus membros 
- argumento acatado por 
Moraes.

“As condutas ora noti-
ciadas pela Procuradoria-
-Geral da República [re-
presentada por Lindôra] 
revelam-se como um 
desdobramento daquelas 
que foram objeto da de-
núncia que deu origem a 
esta ação penal e indicam 
que o réu mantém o seu 
total desrespeito ao Poder 
Judiciário, notadamente 
por meio da perpetuação 
dos ataques à Suprema 
Corte e a seus ministros”, 
escreveu Alexandre de 
Moraes, na decisão do 
fim de semana.

Preso em fevereiro de 
2021, após divulgar um 
vídeo com ameaças aos 
ministros do STF, Silveira 
passou por regime domi-
ciliar e foi solto definiti-
vamente em novembro. 
Na ocasião, porém, ele foi 
submetido a uma série 
de medidas cautelares, 
incluindo a proibição de 
acesso a redes sociais.

Senado: Avança projeto que 
reduz tributo de combustível
A proposição é uma das tentativas que estão hoje tramitando no Poder 
Legislativo de viabilizar uma freada nos aumentos do preço da gasolina
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Houve a quebra de dois pontos do canteiro central para possibilitar o fluxo no viaduto da Oliveira Paiva
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Vôlei. O time de vôlei da Rede Cuca venceu o Café Vasconcelos/Ubevolei/Araguari por 3 sets a 
1 na primeira partida da semifinal da Superliga B, se colocando a uma vitória do acesso à divi-
são de elite do vôlei brasileiro. O time de Fortaleza é o único representante da região nordeste.CIDADES
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O período chuvoso de 
2022, tem gerado caos em 
diversas áreas de Fortaleza. 
Ontem, terça-feira, 29, a ci-
dade registrou um recorde de 
volume de água em 2022, ob-
tendo 135,8 milímetros entre 
segunda e terça, o maior do 
ano, de acordo com a Fun-
dação Cearense de Meteo-
rologia e Recursos Hídricos 
(FUNCEME). 

A fundação afirma que to-
das as macrorregiões devem 
registrar chuvas até o dia de 
hoje, 30. As precipitações es-
tão relacionadas com a for-
mação de áreas de instabili-
dade devido à proximidade 
da Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT), além de 
questões locais, como tempe-
ratura, relevo e umidade. Em 
Fortaleza, as maiores chuvas 
são esperadas justamente en-
tre a madrugada e a manhã.

Tanta água não passou 
despercebida pelos fortale-
zenses, diversos transtornos 
foram gerados em decor-
rência das chuvas. Na ma-
nhã de ontem, na Avenida 
Washington Soares, houve 
queda de duas árvores e o 
trânsito na região teve que 
ser interrompido. A fiação 
elétrica também foi afetada 
e o local ficou sem energia.

O trânsito foi desviado e 
os motoristas seguiram por 
dentro do estacionamento 
do Shopping Iguatemi com 
auxílio de agentes da Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE). 
Além disso, desde segunda-
-feira há diversos relatos de 
alagamentos e semáforos 
sem funcionar.

O túnel da Avenida Alber-
to Sá, por exemplo, foi um dos 
pontos de alagamento. Além 
dele, moradores registraram 
acúmulo de água no Montese, 
no Benfica, na Av. dos Expedi-

cionários, em diferentes pon-
tos da Av. Washington Soares, 
entre outras localidades. O es-
tudante Angelo Rodrigues, é 
um dos motoristas que teve 
prejuízos em decorrência dos 
alagamentos que acontece-
ram em Fevereiro. “A chuva 
estava densa, atrapalhava a 
mobilidade dos motoristas. 
Antes do viaduto da Maestro 
Lisboa, na Washington Soa-
res, eu me encontrei em uma 
grande quantidade de água. 
Uma topique passou pelo 
lado esquerdo, movimentou 
a água e o carro morreu. Fi-
quei ilhado”, relata.

Um dos problemas mais 
marcantes dos últimos três 
dias de chuvas, foi o surgi-
mento do buraco na estrutura 
do viaduto da Avenida Olivei-
ra Paiva, que gerou um con-
gestionamento na BR 116 por 
conta da interdição do local. 

Após avaliação de equipes 
da Defesa Civil e elaboração 
de um plano de contingência, 
a Prefeitura informou que o 
trânsito estava liberado em ape-
nas um lado do viaduto. Para 
possibilitar  o fluxo de veícu-
los em apenas um dos lados, 
o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) autorizou a quebra de 
dois pontos do canteiro cen-
tral. De acordo com o DNIT, 
as obras para reparo total do 
problema devem durar de 15 
a 30 dias. Também nesta se-
mana, o teto de um posto de 
combustível no bairro Lucia-
no Cavalcante caiu por conta 
da chuva intensa e da venta-
nia. Ninguém ficou ferido.

Para os fortalezenses que 
precisam sair de casa, ver a ci-
dade em estado caótico é um 
desconforto. “É uma insegu-
rança, preciso me locomover 
diariamente e o alagamento an-
terior me gerou prejuízos ma-
teriais. A gente paga impostos 
e ainda tem que ficar exposto a 
esse tipo de situação”, opina An-
gelo Rodrigues.

A Autarquia Municipal 
de Trânsito (AMC) divulgou 
ontem uma lista de locais 
que estão recebendo atenção 
redobrada por risco de alaga-
mento na quadra chuvosa. Os 
pontos incluem a Av. Doutor 
Theberge, a Av. Ministro Al-
buquerque Lima, a Av. José 
Bastos, a Av. Duque de Ca-
xias, a Av. Heráclito Graça, 
a Av. Padre Antônio Tomás, 

a Av. Raul Barbosa e vias se-
cundárias, a Av. Pontes Vieira 
a, Av. 13 de Maio, entre ou-
tras e os túneis da Borges de 
Melo, da Wenefrido Melo e 
da Rogaciano Leite.

Em coletiva realizada na 
tarde de ontem na AMC, o 
prefeito José Sarto (PDT) 
anunciou um reforço nas 
ações do plano de trabalho 
preventivo para a quadra 
chuvosa. De acordo com ele, 
serão ampliadas as equipes 
de limpeza de canais, lagoas e 
bocas de lobo, além de inten-
sificadas as podas de árvores. 

Com o objetivo de prote-
ger os fortalezenses, o Poder 
Público municipal também 
criou um comitê de monito-
ramento e acompanhamen-
to, que funcionará durante 
a madrugada para propor-
cionar agilidade na atuação 
do Município. Sarto destacou 
ainda, que as chuvas recentes 
já ultrapassaram a média his-
tórica dos últimos 30 anos. A 
prefeitura afirmou que tem a 
estrutura necessária para aten-
der a população em situações 
de emergência, podendo dis-
ponibilizar logística de trans-
porte e proteção alimentar.

O Complexo Ambiental e 
Gastronômico da Sabiagua-
ba, inaugurado ontem, faz 
parte do Parque Estadual do 
Cocó. É um equipamento 
público, administrado pela 
Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente (Sema), em par-
ceria com o Instituto Dra-
gão do Mar e com a partici-
pação da comunidade local.

“É com muita alegria que 
Fortaleza recebe do Gover-
no do Estado este presen-
te. Esse complexo entra no 
circuito da orla e integra 
o belíssimo momento que 
Fortaleza vive. Estou en-
cantado com o espaço, que 
preservou o mangue e que 

vai incentivar o empreen-
dedorismo, o turismo e a 
preservação do meio am-
biente”, comentou o prefeito 
José Sarto.

O titular da Secretaria 
Municipal do Turismo de 
Fortaleza (Setfor), Ale-
xandre Pereira, também 
celebrou o Complexo Am-
biental e Gastronômico da 
Sabiaguaba e afirmou que 
ele se insere num conjun-
to de ações que estimulam 
o turismo e a economia da 
cidade. “A entrega do Com-
plexo é uma grande cele-
bração para nós de Fortale-
za. A Prefeitura está, neste 
momento, requalificando 

uma das pontas da cidade 
com o projeto Beira-Rio na 
Barra do Ceará, e, agora, o 
Governo do Estado entrega 
esse maravilhoso empreen-
dimento na outra ponta da 
capital. Nós temos 34 quilô-
metros de orla em que é pos-
sível fazer diversos esportes 
náuticos e atividades econô-
micas, e esses estímulos são 
de extrema importância”.

No local, foram constru-
ídos 17 quiosques que irão 
oferecer o melhor da gastro-
nomia cearense, com uma 
vista privilegiada para o Rio 
Cocó e as dunas da Sabia-
guaba. O projeto do novo 
Complexo tem por objetivo 

promover o desenvolvimen-
to sustentável da região atra-
vés da valorização do patri-
mônio natural e cultural do 
local, ofertando serviços 
de lazer, gastronomia, arte, 
memória, fruição da beleza 
cênica local, e preservação e 
educação ambiental.

O Governador do Ceará, 
Camilo Santana, pontuou 
que o Complexo Ambiental 
e Gastronômico da Sabia-
guaba é um espaço que dina-
miza a vida social e comer-
cial da região. “Esse é um 
espaço não só para o turista, 
mas principalmente para o 
povo da região. É uma opor-
tunidade para mais turismo, 
mais emprego e mais desen-
volvimento para Fortaleza e 
para o Ceará”.

Ana Carina, de 35 anos, 
é nascida e criada na Sa-
biaguaba, sendo uma das 
permissionárias dos quios-
ques do novo empreen-
dimento. Nas palavras de 
Ana Carina, “o complexo é 
um presente, uma oportu-
nidade que pensávamos que 
nunca iríamos ter. O povo 
todo da Sabiaguaba agra-
dece”. Comovida, a mora-
dora da Sabiaguaba desejou 
homenagear a cultura tra-
dicional da cidade de Forta-
leza e, para isso, batizou seu 
quiosque de Samburá, sendo 
este o nome do cesto de cipó 
que os pescadores utilizam 
para guardar os peixes.

Inaugurado complexo ambiental
e gastronômico da Sabiaguaba 

Ainda na semana passada, exatamente durante a sessão 
ordinária da Câmara Federal do dia 22/03, o deputado 
federal Mauro Filho (PDT) defendeu na tribuna o voto 
favorável ao pedido de urgência do PL 2564/20, advindo 
do Senado, que estabelece o Piso Salarial da Enfermagem.  
“Essa é uma matéria extremamente relevante para a cate-
goria da Enfermagem, sejam enfermeiros, técnicos, auxi-
liares ou parteiras, que vai atingir cerca de 1,3 milhões de 
trabalhadores. Espero que o mais rápido possível possa-
mos garantir este direito para estes profissionais funda-
mentais para a nossa saúde”, declarou o deputado. 

Piso salarial da enfermagem

Mais renda
Nos dizia ontem o ex-deputado Vanderley Pedrosa, 

uma das grandes lideranças de Nova Russas e de outras 
regiões do estado, " As nossas empresas localizadas 
no interior vão ter a oportunidade de mostrar os seus 
produtos". O ex-deputado refere-se à programada 7a. 
Edição do bazar Centro Fashion Fortaleza, de 2 a 9 
vindouro. Cerca de quatro mil vocês e lojas mostrarão 
roupas, calçados e acessórios.

São Benedito
Há muita expectativa em São Benedito e em todo o 

planalto ibiapabano, sobre a decisão que é aguardada 
para esta quinta-feira (31/03) por parte da deputada 
estadual Augusta Brito. Eleita pelo PCdoB a ex-primei-
ra-dama são benditense estaria ingressando no PT, com 
ficha a ser abonada pelo próprio governador Camilo 
Santana, convidado para esse momento de filiações ao 
Partido dos Trabalhadores.

Apoio a educação
Os professores de todos os municípios cearenses que 

ainda lutam pelo reajuste de 33/24%, o denominado 
Piso Salarial Nacional Categoria, passaram a contar 
com apoio muito significativo. E que o deputado federal 
Idilvan Alencar, com a vasta experiência de ex-secretá-
rio estadual da Educação está auxiliando nos acordos.

Obras em Sobral
A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará 

(Seinfra), por determinação do Governo vai contar com 
recursos para construção das obras de acesso em quatro 
pontos da cidade. Conforme o secretário Lúcio Gomes, 
por sinal sobralense e irmão dos meninos Ciro, Cid, Ivo 
e da menina Lia, vão ser investidos R$ 15 milhões de 
reais. Estamos atentos. E fica tudo em casa.

Filho pelo pai
Recebo do colaborador Ulisses Lima, que desbrava o 

interior do Ceará em busca de notícias para o seu Folha 
do Sertão e para os nossos espaços jornalísticos, que o 
deputado federal Genecias Noronha não deverá disputar 
a reeleição. Entretanto, o nome do seu substituto já esta-
ria escolhido em casa e, vai ser o filho Matheus Noronha.

Aprovado
Destaque-se, que o requerimento de urgência foi 

aprovado por 458 votos a 10. De acordo com a maté-
ria, o valor mínimo inicial para os enfermeiros será de 
R$ 4.750,00 tanto na rede privada quanto pública. O 
deputado Mauro Filho (Foto), é um dos mais compe-
tentes parlamentares da existência da Câmara Federal 
e detentor de profunda experiência administrativa, o 
que sem dúvida, orgulha a todos os cearenses.

Fortes chuvas causam 
transtornos em Fortaleza
A capital bateu recorde de volume de água em 2022 nessa terça-feira, 
com  registro de chuvas de 135,8 milímetros, de acordo com a Funceme



INTERNACIONAL
Recompensa. O FBI (equivalente à Polícia Federal americana) e o Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos oferecem uma recompensa de US$ 5 milhões (ou R$ 23,7 milhões na cotação atual) 
para quem fornecer informações sobre pessoas que receberam propinas da Odebrecht e da Braskem.
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Novo ataque em 
Israel deixa ao 
menos 5 mortos

Ao menos cinco pessoas 
foram mortas a tiros nos 
arredores de Tel Aviv nesta 
terça-feira (29). O atirador 
também foi morto após o 
ataque, o quarto episódio 
do tipo nos últimos dez dias 
no país. A imprensa local 
inicialmente havia informa-
do que o autor da ação seria 
um cidadão árabe-israelen-
se, mas depois apontou se 
tratar de um homem de 
27 anos da Cisjordânia e 
membro do Fatah, organi-
zação palestina. Ele teria 
sido preso em 2015 por 
porte ilegal de armas, mas 
liberado seis meses depois.

Horas após o atentado, o 
movimento islâmico pales-
tino Hamas divulgou um 
comunicado, em que diz que 
“abençoa a heroica operação 
contra os soldados da ocu-
pação sionista na chamada 
área Tel Aviv”. A organização 
também declarou que o 
ataque “vem no contexto da 
resposta natural e legítima 
ao terrorismo da ocupação 
e seus crimes crescentes 
contra nossa terra, nosso 
povo e nossas santidades”.

Testemunhas disseram que 
o homem atirou contra va-
randas de um prédio residen-
cial de Bnei Brak, subúrbio de 
maioria judeu ultraortodoxa 
da cidade, e depois disparou 
contra pessoas que estavam 
na rua. Ele foi morto por 
um policial que patrulhava, 
de moto, a região. Segundo 
a imprensa local, outra pes-
soa foi presa sob suspeita 
de auxiliar o atirador.

Um dos mortos foi encon-
trado em um carro e outras 
três vítimas, em calçadas 
próximas. A quinta vítima 
seria um policial, que chegou 
a receber tratamento médico 
antes de morrer. O porta-voz 
da polícia de Israel, Eli Levy, 
e as autoridades de Bnei Brak 
solicitaram que a população 
não se aproximasse do local 
do ataque. O primeiro-minis-
tro israelense, Naftali Bennett, 
ainda não se pronunciou.

A mais recente ação 
do tipo havia ocorrido no 
domingo (27), quando dois 
terroristas de origem ára-
be mataram dois policiais 
israelenses em Hadera -a 50 
quilômetros de Tel Aviv.

O Ministério da Defesa da 
Rússia anunciou a primeira 
redução de ataques sem mo-
tivação humanitária desde o 
começo da guerra na Ucrânia, 
em 24 de fevereiro. A pasta 
diz que vai “reduzir drastica-
mente a atividade militar em 
torno de Kiev e Tchernihiv”. A 
motivação oficial é facilitar as 
negociações de paz que reco-
meçaram em modo presencial 
em Istambul, com a presença 
do próprio presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, nesta 
terça (29). Mas a medida, se 
vingar, também dá tempo ao 
Kremlin para adaptar seu dis-
curso sobre a guerra.

Rearranjo
Assim, permitir ao presi-

dente russo, Vladimir Putin, 
tentar cantar vitória na criti-
cada ação, mirando ganhos 
no leste e sul do país -isso se 
não dissimular um rearranjo 
geral de forças para um plano 
maior. Os negociadores ucra-
nianos fizeram a oferta de 
neutralidade militar -um dos 
objetivos centrais da Rússia 
no conflito, evitar a entrada 
da vizinha na Otan, a aliança 

militar ocidental. Demandam 
para tanto o fim das hostili-
dades e a retirada de forças 
russas. Em troca, pedem ga-
rantias externas de seguran-
ça, algo bastante incerto em 
sua forma, mas que segundo 
o assessor presidencial Mi-
khailo Podoliak significaria 
uma proteção análoga à que 
membros da Otan dão uns 
aos outros. A Turquia, misto 
de rival e aliada de Putin e 
simpática ao governo de Vo-
lodimir Zelenski em Kiev, é 
uma candidata -mas também 
é da aliança ocidental, o que 
dificulta a equação.

A presença de Erdogan nas 
conversas no magnífico palá-
cio otomano de Dolmabahçe, 
contudo, coloca um peso até 
aqui inédito na tratativa. Entre 
os negociadores estava o bilio-
nário russo Roman Abramovi-
tch, que vinha agindo por fora 
e até foi supostamente enve-
nenado por opositores da paz, 
um episódio obscuro ainda.

O negociador-chefe rus-
so, Vladimir Medinski, disse 
até que uma cúpula Putin-
-Zelenski poderia ocorrer se 
houver um texto de acordo 

pronto e aprovado por ambos 
os lados. Ele rejeitou o termo 
cessar-fogo para evitar a leitu-
ra de capitulação.

Afirmou que Kiev pediu 
para poder entrar na União 
Europeia, algo que será mal-
visto em Moscou, por trazer 
o arcabouço liberal-democrá-
tico para uma grande popula-
ção nas suas fronteiras.

Os ucranianos também 
aceitam discutir em 15 anos 
o status da Crimeia, região 
histórica russa anexada por 
Putin em 2014. Não há con-
senso divulgado sobre o Don-
bass, o leste do país ocupado 
por separatistas pró-Rússia na 
guerra civil iniciada naquele 
mesmo ano, mas Zelenski já 
sinalizou aceitar o debate.

Já o ministro-adjunto da 
Defesa russo Alexander Fo-
min disse que o cessar-fogo 
parcial visa “aumentar a con-
fiança mútua e criar condi-
ções para negociações futuras 
para alcançar o objetivo de as-
sinar um acordo de paz com a 
Ucrânia”. Ninguém comprou 
isso pelo valor de face. “Te-
mos de estar preparados para 
alguma grande ofensiva em 

outras áreas da Ucrânia. E isso 
não significa que a ameaça a 
Kiev tenha acabado”, disse o 
porta-voz do Pentágono, Jack 
Kirby, em tom semelhante ao 
da Casa Branca.

Aqui e ali, blindados russos 
já foram vistos rumando para 
a fronteira norte, na Belarus, e 
os Estados Unidos dizem ter 
captado movimentações para 
longe de Kiev. Mas nada que 
configure uma retirada.

Putin sempre deixou suas 
opções abertas na guerra, 
nunca tendo admitido uma 
invasão completa com obje-
tivo de ocupação, ainda que a 
ação sugerisse isso. Nesta ter-
ça, antes do anúncio do cessar-
-fogo, o ministro da Defesa da 
Rússia, Serguei Choigu, disse 
que o “objetivo principal” é a 
“libertação do Donbass”.

“Os principais objetivos do 
primeiro estágio da operação 
foram completados. O poten-
cial de combate das Forças 
Armadas ucranianas foi signi-
ficativamente reduzido, o que 
possibilita focar nossa atenção 
e esforços em atingir o objeti-
vo principal, a libertação do 
Donbass”, afirmou o ministro.

Rússia anuncia redução 
drástica de ataques a Kiev
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou a primeira redução de ataques sem 
motivação humanitária desde o começo da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro

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 JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO A 
Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará li-
citação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022031601PE, tipo menor preço por item, cujo 
objeto é o Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AD-
MITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA 
ÁREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICI-
PAL DE JAGUARIBARA-CE. O recebimento das propostas será até às 08 horas do dia 12 de abril 
de 2022, início da disputa de preços às 09 horas do dia 12 de abril de 2022, no site bllcompras.com. 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site acima mencionado, no 
site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 
350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07h30min às 17h. Jaguaribara - CE, 29 de março de 
2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE RESULTA-
DO DE HABILITAÇÃO - N° 2022022501-TP. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, 
torna público para conhecimento dos interessados o resultado da HABILITAÇÃO Licitação de Mo-
dalidade TOMADA DE PREÇOS de N° 2022022501-TP Estavam HABILITADAS as empresas: 
MAIS PROJETOS – CONSTRUÇÕES E IMOVEIS LTDA inscrita no CNPJ: 22.579.920/0001-49; 
EDIFICA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 38.160.389/0001-05; CMN 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 05.930.208/0001-23; C V TOME SER-
VIÇOS – ME inscrita no CNPJ: 23.834.673/0001-42; LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA 
inscrita no CNPJ: 07.191.777/0001-20; PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E 
SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 13.997.118/0001-88; SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES LTDA – ME inscrita no CNPJ: 21.181.254/0001-23; ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO 
CAVALCANTE CONSTRUÇÕES – ME inscrita no CNPJ: 44.159.038/0001-87; MOMENTUM 
CONSTRUTORA LIMITADA inscrita no CNPJ: 26.754.240/0001-75; MELIUZ CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA-ME inscrita no CNPJ: 44.460.479/0001-14; PILARTEX CONSTRUÇÕES 
LTDA inscrita no CNPJ: 41.211.559/0001-48; ITAPAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE-
LI inscrita no CNPJ: 10.933.035/0001-37; ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
inscrita no CNPJ: 03.077.025/0001-81; A.I.L CONSTRUTORA LTDA – ME inscrita no CNPJ: 
15.621.138/0001-85; G 7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI – ME inscri-
ta no CNPJ: 10.572.609/0001-99; CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES inscrita no 
CNPJ: 22.575.652/0001-97 e D & P CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ: 72.121.809/0001-
82. Ficaram INABILITADAS as empresas: REAL SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 
37.452.665/0001-46; motivo: apresentou Certificado de Registro Cadastral (CRC) de outra 
empresa, descumprindo a cláusula 4.2.1.1 do edital; ELLEVUS ENGENHARIA LTDA inscrita 
no CNPJ: 27.895.716/0001-50; motivo: apresentou apenas 1(um) aditivo do contrato social, 
descumprindo a cláusula 4.2.1.2 do edital. Fica então a partir desta publicação aberto o prazo 
recursal de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 109, I alínea “a” da Lei 8.666/93 para as empresas 
participantes que desejarem manifestarem recurso contra o resultado de análise da habilitação. 
Não havendo manifestação ficará a nova data para abertura das Proposta de Preço para o dia 08 
de abril de 2022 às 08h00min. Mais informações encontram-se disponíveis no endereço acima, 
no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara – CE, 29 de março de 2022. AURINEIRE LIMA DE 
NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO DO 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 21.01.01/2022. A Presidente da 
Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento das 
propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRU-
ÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Conforme segue: 
HABILITADAS: 1. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 2. G7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
3. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 4. ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI; 5. CMN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA; 6. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES 
DE MAO DE OBRA LTDA; 7. KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI; 8. MOMENTUM CONS-
TRUTORA LIMITADA; 9. ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 
10. H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI; 11. M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E 
SERVICOS EIRELI; 12. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES; 13. EVOLUCAO CONS-
TRUTORA EIRELI; 14. M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 15. ARAUJO CONSTRUCOES E 
LOCACOES EIRELI; 16. N3 CONSTRUTORA LTDA; 17. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS 
EIRELI; 18. M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 19. MELIUZ CONSTRUCOES E SER-
VICOS LTDA; 20. TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA; 21. 
CONSTRUTORA ASTRON LTDA; 22. R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA; 23. ELETROCAMPO 
SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; 24. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE 
SERVICOS LTDA; 25. M & C CONSTRUCOES LTDA; 26. PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 27. 
C V TOME SERVICOS; e INABILITADAS: 28. A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS 
EIRELI,; 29. FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI,; 30. CICERO AL-
LAN ROBERTO GOMES; 31. ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 32. 
REAL SERVICOS EIRELI, 33. CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI; 
34. JOSE URIAS FILHO EIRELI; 35. T A FRANCA SERVICOS; 36. META EMPREENDIMENTOS 
E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI; 37. ARCOS CONSTRUTORA & INCOR-
PORADORA LTDA; 38. J DE FONTE RANGEL EIRELI; 39. LOC & SERV LTDA; 40. SARAIVA 
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 41. JAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
42. SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI; 43. A.I.L. CONSTRUTORA 
LTDA; 44. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 45. CONSTRUSER - CONSTRU-
CAO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA; 46. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS 
E LOCACOES EIRELI; 47. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 48. P 
H FERNANDES GUEDES EIRELI; 49. CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 
50. ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 51. CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI; 
52. ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 53. NORDESTE CONSTRUCOES E IN-
FRAESTRUTURA LTDA; 54. CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 55. 
CONSTRUTORA AG EIRELI, 56. SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. Fica, a 
partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da 
Lei de Licitações. 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, 29 de 
Março de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.02.03/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE 
OBRA PARA AUXILIAR NAS AÇÕES DO PROGRAMA QUINTAL LIMPO, JUNTO A SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JA-
GUARIBE/CE. Conforme segue: HABILITADAS: 1. C V TOME SERVICOS; e INABILITADA: 2. D & P 
CONSTRUCOES EIRELI. Fica, a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos 
do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. 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, 29 de Março de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO 
- TOMADA DE PREÇOS N° 2022031401-TP. A Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Jaguaribara – CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 18 
de abril de 2022 às 09:00 hs, na Sede da Comissão de Licitação, localizada na Rua Bezerra 
de Menezes, 350, Centro, Jaguaribara - CE, estará realizando Licitação na Modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA A COMISSÃO DE SELEÇÃO, MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO, DESTINADO SELEÇÃO DE PROPOSTAS E DE ORGANIZAÇÕES, A MONITO-
RAR E AVALIAR AS PARCERIAS CELEBRADAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CI-
VIL MEDIANTE TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COOPERA-
ÇÃO EM CUMPRIMENTO COM AS OBRIGAÇÕES DA LEI 13019/2014 (ALTERADA PELA LEI 
13204/2015), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE, o qual encontram-se 
disponíveis no endereço acima, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara – CE e no Site: ht-
tps://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas, 29 de março de 2022. AURINEIRE LIMA 
DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 019/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.23.01 AVISO 
DE LICITAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.03.23.01, do tipo Menor Preço por Lote para a aquisição 
de medicamentos, material médico-hospitalar, odontológico, permanente, instrumental, bem como 
materiais para fisioterapia, laboratório e raio X, destinados a atender as demandas da Secretaria 
de Saúde do município de Icapuí. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 
31/03/2022 até às 08h59min do dia 11/04/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min 
do dia 11/04/2022. (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no endereço 
eletrônico www.icapui.ce.gov.br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Informações 
poderão ser obtidas, através do telefone (88) 3432.1400 ou email: pregaoeletronicopmi@gmail.
com. Icapuí-CE, 29 de março de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO ADIAMENTO – A 
Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, torna público que fica adiada a para o dia 11 de abril de 2022, 
ás 08h, a abertura dos envelopes nº 2 – Proposta de Preços, da TP Nº 2022.02.09.001F, cujo ob-
jeto e a Execução das de obras de pavimentação em pedra paralelepípedo com rejuntamento em 
trechos da Rua Projetada A - (S.D.O) localizada no Bairro José Rodrigues na Sede do Município 
de Tarrafas – CE, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Serviços Urbanos, Conforme o 
contrato Caixa Econômica Federal Nº 899876/2020MDR/CAIXA celebrado entre a Caixa Econômi-
ca Federal e o Município de Tarrafas - CE, antes marcada para o dia 29/03/2022 às 08hs. Maiores 
informações na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, Localizada na Av. Maria Luiza 
Leite Santos S/N, Bulandeira, Tarrafas/CE ou pelo Tel. 88 3549 1020. Tarrafas/CE, 28 de março de 
2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

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.

Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará – Edital de Convocação para Assembleia 
Geral Extraordinária. O Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará por meio de sua 
presidência convoca todos os Médicos Servidores da Atenção Primária do Município de 
Fortaleza, para a Assembleia Geral Extraordinária que acontecerá no dia 04 de Abril de 2022 
(segunda-Feira), a ser realizada de forma digital, em link que será disponibilizado em nossas 
redes sociais, conforme autoriza a Lei Federal nº. 14.010/2020, por meio da 
plataforma/aplicativo de teleconferência “Google Meet” às 12h:00min, em primeira 
convocação, e às 12h30min em segunda convocação, com qualquer número de presentes, 
para deliberar sobre proposta de Educação Permanente/Continuada. O link será 
disponibilizado nas redes sociais da entidade. Presidência do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Ceará - Fortaleza, 29 de Março de 2022.

SINDICATOS DOS ATLETAS DE FUTEBOL DO ESTADO DO CEARÁ - SAFECE
CNPJ 07.367.952/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
          Pelo presente edital e de acordo com o Art. 530, Inciso I da Consolidação das Leis do Trabalho e 
Artigos 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 do Estatuto Social, ficam convocados todos os associados do 
SINDICATO DOS ATLETAS DE FUTEBOL DO ESTADO DO CEARÁ – SAFECE, para participarem da 
Assembleia Geral que será realizada no dia 6 de abril de 2022, quarta-feira, ás 11:00hs em primeira 
convocação e ás 11:30hs em segunda convocação com qualquer número de presentes. Local: Shopping 
Aldeota, Av. Dom Luís, 500, 9º Andar, Sala 917, Bairro Aldeota, Fortaleza - Ce, com a seguinte pauta:

1-    Informes Gerais
2-    Mensalidades / Anuidades
3-    Salários / Verbas de Representação / Bonificação Diretoria
4-    Curso de Capacitação SuperAtleta 2022
5-    Curso de Monitor de Futebol 2022
6-    Orçamento Sala Fisioterapia
7-    Apoio a Projetos Sociais

Fortaleza - CE, 29 de março de 2022
Marco Antônio da Silva Nunes -- Presidente

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 
DE MARÇO DE 2022, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO I. SOCIEDADE: WMA INVESTIMEN-
TOS S.A. II. CNPJ: 23.883.942/0001-60.I II.NIRE(JUCEC): 23300038401. IV.LOCAL: 
Sede social, na Avenida Barão de Studart, 300, sala 2015, Meireles, CEP 60120-000, ci-
dade de Fortaleza, Estado do Ceará. V. DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: Dia 24 de março 
de 2022, às 10h00. VI.CONVOCAÇÃO: A convocação da assembleia foi feita mediante 
Edital de convocação publicado no jornal de grande circulação “O Estado”, nos dias 14, 
15 e 16 de março de 2022, páginas 10, 12 e 7, respectivamente, e no Diário oficial do 
Estado do Ceará, série 3, ano XIV, nº 060, no dia 16 de março de 2022, página 695. VII. 
PRESENÇA DOS ACIONISTAS: Estiveram presentes os usufrutuários e acionistas que 
detêm o direito de voto sobre 78,34% (setenta e oito inteiros e trinta e quatro décimos 
por cento) do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro 
de Presença de Acionistas. VIII. MESA DIRETIVA DOS TRABALHOS: Como Presidente 
da Assembleia: José Vilmar Ferreira e como Secretária: Rose Marie Matos Ferreira. 
IX.ORDEM DO DIA: (i) Distribuição de dividendos intermediários; (ii) Outros assuntos 
de interesse social. X. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria constante 
da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e votaram unanimemente:(i) Pela distri-
buição de dividendos intermediários no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais), por conta de reservas de lucros. Os dividendos ora aprovados serão atribuídos 
aos acionistas da companhia proporcionalmente às respectivas participações no capital 
social. (ii) Não houve outros assuntos a serem deliberados. XI. ENCERRAMENTO: Não 
mais havendo assuntos a tratar, a Assembleia foi declarada encerrada, lavrando-se a 
presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas e pela mesa direti-
va dos trabalhos, como segue. XII. ASSINATURAS: José Vilmar Ferreira – Presidente; 
Rose Marie Matos Ferreira – Secretária. Acionistas: MCF Participações S/A, representa-
da neste ato por seu Diretor Presidente José Vilmar Ferreira, Rose Aline Matos Ferreira 
de Freitas Guimarães e Rose Marie Matos Ferreira. Confere com o original lavrado em 
livro próprio. Esta Ata foi protocolada na Junta Comercial do Estado do CEARÁ – JUCEC 
sob o nº 220431256, em 28/03/2022, e registrada sob o nº 5773666, em 28/03/2022.

POUSADA DO HOLANDES LTDA-ME 
Torna publico que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente-SEMA-
CE a Licença Simplificada para Pousada, localizada no Município de Aracati, na Rua 
Nascer do Sol, 128 - Canoa Quebrada, com validade de 02(Dois) anos. Foi determi-
nado o cumprimento das exigências contida nas normas e instruções de Licencia-
mento da SEMACE.

POUSADA DO HOLANDES LTDA-ME 
Torna publico que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente-SE-
MACE a Regularização da Licença Simplificada para Pousada, localizada no Mu-
nicípio de Aracati, na Rua Nascer do Sol, 128 - Canoa Quebrada. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contida nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da SEMACE.



Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação. A Prefeitura 
Municipal de Cariús torna público a prorrogação do Pregão Presencial N° 2022.03.11.01, para 
contratação de pessoa jurídica apta a prestar os serviços de locação de veículos tipo caçamba 
basculante e pá carregadeira para serviços emergenciais de recuperação de estradas vicinais em 
diversas localidades do Município, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Onde 
se lê:  com data de abertura para o dia 30 de março de 2022, às 13:30h, na sede da Prefeitura 
Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Leia-se: com data de abertura para o dia 
01 de abril de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, 
s/n, Esplanada. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 29 de março de 2022. 
Reldembergue Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal 
de Cariús torna público o Pregão Presencial N° 2022.03.28.01, para aquisição de benefício 
eventual (cesta básica) para atender as pessoas que se encontram em situação de 
hipossuficiência e vulnerabilidade social (Lei Municipal nº 071/2014, Decreto Municipal nº 
012/2014 e a LOAS nº 8.742/93 Art. 22, junto a Secretaria do Trabalho e Promoção Social do 
Município de Cariús, com data de abertura para o dia 12 de abril de 2022, às 08:00h, na sede da 
Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. O Edital poderá ser adquirido 
junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no horário das 07:30 às 11:30 
horas. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 29 de março de 2022. Reldembergue 
Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal 
de Cariús torna público o Pregão Presencial N° 2022.03.28.02, para aquisição de materiais para 
castração animal, visando o controle e monitoramento populacional de cães e gatos, junto à 
Secretaria de Meio Ambiente do Município de Cariús, com data de abertura para o dia 12 de abril de 
2022, às 10:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. 
O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no 
horário das 07:30 às 11:30 horas. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 29 de 
março de 2022. Reldembergue Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Russas – Aviso de Habilitação da Tomada de 
Preço nº 2302.01/22-TP - Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa para realização da 
reforma e adaptações do anexo do Poder Legislativo Municipal de Russas. Empresas 
Habilitadas Duvale Projetos e Construcoes EIRELI, Arcturo Construções e Serviços LTDA, 
Eletrocampo Serviços e Construções LTDA, JL. Engenharia Projetos & Consultoria, Remc 
Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI - ME. Fica aberto o prazo recursal de 05 
(cinco) dias úteis. Findo prazo recursal sem interposição de recurso, fica marcada a data de 07 
de abril de 2022, às 09:00hs para sessão de abertura dos envelopes de propostas preços: Sala 
de Licitação da Câmara Municipal de Russas – Rua Padre Zacarias Ramalho, 167, Centro, 
Russas, Ceará. Informações: fone (88) 3411-8131 - de segunda a sexta das 08:00h às 12:00h. 
30 de março de 2022. Paulo Sergio de Oliveira - Presidente.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Credenciamento Nº 
07.001/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que das 08h as 13h no período de 31 de março 
de 2022 à 18 de abril de 2022 na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua 
Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, Eusébio/CE, receberá documentação para: credenciamento 
de pessoas jurídicas para prestação de serviços especializados de exames de média e alta 
complexidade, em conformidade com as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Eusébio. O Edital do Credenciamento poderá ser obtido na sede da Comissão Permanente de 
Licitação, no horário de 08h às 13h ou através do site "www.licitacoes.tce.ce.gov.br". Raylse 
Rafaelle Jerônimo Lima – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público que 
no próximo dia 12 de abril de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº GM-PP004/22-SRP, que objetiva o Registro de Preços para a prestação de 
serviços de acesso à internet através de link´s dedicados, com solução de segurança contra-
ataques do tipo negação de serviço DDOS, com IP válido e estático, visando o atendimento das 
necessidades da Prefeitura Municipal de Itaiçaba, Secretarias e Fundos Municipais incluindo 
custo de instalação e locação dos equipamentos necessários à prestação dos serviços. O edital 
completo encontra-se a disposição dos interessados no horário de expediente na sala de 
licitações à Avenida Cel. João Correia, 298, Centro, ou pelos sites: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ 
e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 29.03.2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação pública que dia 13 
de abril de 2022 às 09:00 horas, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
SS-PP001/22, cujo objeto é a aquisição de material laboratorial destinado à manutenção das 
atividades do laboratório de análises clínicas do Município de Itaiçaba/CE, através da Secretaria de 
Saúde. O edital está disponível no site: www.itaicaba.ce.gov.br e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou 
na Sede deste Município à Av. Coronel João Correia, 298, Centro. Itaiçaba/CE, 29.03.2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato da Ata de Registro de Preços - 
Ata de Registro de Preços Nº 1301.08.02. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da 
Secretaria de Saúde a empresa: COOPBRASIL Cooperativa de Trabalho Multidisciplinar dos 
Profissionais de Saúde LTDA, inscrita no CNPJ Nº 35.778.337/0001-09. Valor global R$ 
29.432.985,48 (vinte e nove milhões quatrocentos e trinta e dois mil novecentos e oitenta e cinco 
reais e quarenta e oito centavos). Objeto: Registro de Preços visando futuras e eventuais 
contratações de pessoa jurídica, admitindo o formato de Cooperativa, para atender as 
necessidades complementares dos serviços técnicos especializados essenciais na área de saúde, 
junto a Rede Municipal de Saúde do Município de Itaitinga/CE, conforme processo licitatório 
Pregão Eletrônico nº 1301.08.02/2022-PERP. Fundamentação legal: Processo de Licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 1301.08.02/2022-PERP, sujeitando-se as partes 
às normas constantes da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações, e da Lei 10.520, de 
17/07/2002. Vigência: 12 (doze) meses. Data: 09 de março de 2022. Signatários: Dulce Viana 
Machado e Camila de Almeida Gomes Bezerra (Representante Legal).

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Orós - Extrato do Instrumento Contratual. A 
Secretaria de Educação, Esporte e Juventude do Município de Orós - CE, torna público o 
extrato do Instrumento Contratual de nº 2022.01.27.01.02, oriundo da Ata de Registro de 
Preços Nº 2022.01.27.01/2022 - SRP resultante do Pregão Eletrônico Nº 2022.01.27.01-SRP. 
Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de livros didáticos, kit de livros, junto a 
Secretaria de Educação, Esporte e Juventude do Município de Orós-CE, tudo conforme anexo 
I. Dotação Orçamentária: 0802.12.361.0173.2.042. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. 
Valor Global: R$ 182.835,00 (cento e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais). Data 
de Assinatura do Contrato: 28 de março de 2022. Vigência do Contrato: da data da assinatura 
do contrato, até 31 de dezembro de 2022. Contratada: Cene – Central de Negocios Editoriais e 
Comercio de Livros e Revistas LTDA, Avenida Santos Dumont, 1343, Letra A, Aldeota, 
Fortaleza (CE), CNPJ Nº 15.390.730/0001-13. Assina pela Contratada: Edmilson Alves Junior. 
Assina pela Contratante:  José Adailson Barbosa de Oliveira (Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Educação, Esporte e Juventude). Orós/CE, 29 de março de 2022. José 
Klériston Medeiros Monte Junior - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Penaforte. O Ordenador de Despesas da Sec. de 
Saúde do Município de Penaforte/CE, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o 
resultado final, referente ao Pregão Presencial nº 2022.02.07.01/2022, que objetiva: 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços, visando a reestruturação e 
ampliação dos serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, através dos 
equipamentos do Município de Penaforte/CE, torna público a Homologação e Adjudicação, ao 
respectivo vencedor, a saber: SLIM Serviços de Gestão de Saude Medica, Enfermagem, 
Nutrição, Odontologia, Terapia e Psicologia LTDA, Lote Único – R$ 3.595.996,80. Helderson 
Yuri Alves Lopes – Ordenador de Despesas. Penaforte-CE, 23 de março de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pentecoste - Termo de Suspensão de Licitação. O 
Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que em 
virtude da determinação do Tribunal de Contas do Estado,  Processo nº 03407/2022-7. Despacho 
Singular nº 49276/2022, complementado pelo Despacho Singular nº 49393/2022, publicado no 
Diário Oficial do TCE/CE em 24/03/2022,  declara para os devidos fins a  Suspensão "Sine Die",  da 
licitação na modalidade Tomada de Preços n° 2021.11.29.60-TP-ADM, cujo objeto é a contratação 
de serviços de engenharia para recuperação e construção de pavimentação em pedra tosca sem 
rejuntamento em diversas vias públicas (Sede e Distrito) no Município de Pentecoste. Ressaltando 
ainda que tal suspensão poderá ser revogada a qualquer momento por deliberação da autoridade 
competente. Pentecoste-CE, 29 de março de 2022. Miguel Gomes Martins Neto - Secretário de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Antoninu Cunha, 361, Centro, Alcântaras-CE, 
torna público o Edital de Tomada de Preços Nº 3003.01/2022, do tipo Técnica e Preço. Objeto 
é a(o) contratação de serviços de capacitação profissional com desenvolvimento 
institucional, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de contribuições, 
nos temas de despesas de pessoal e encargos e repasses constitucionais, junto a Secretaria 
de Administração e Finanças do Município de Alcântaras-CE, conforme projeto básico – 
anexo I do edital, que realizar-se-á no dia 02.05.2022, às 09:00 horas. Referido edital poderá 
ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 07:00 às 12:00 
horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes ou licitalcantaras@gmail.com. 
Alcântaras-Ce, 30 de Março de 2022. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras – Resultado de Julgamento de 
Recurso Administrativo – Tomada de Preços Nº 0601.01/2022. Objeto: pavimentação 
asfáltica (CBUQ) do Sítio Santa Barbara do Município Alcântaras-CE, de acordo com o Plano 
de Trabalho n° 1070784-24, através de recurso de emenda especial do Ministério do 
Desenvolvimento Regional. Após avaliação dos recursos interpostos pelas empresas Copa 
Engenharia LTDA e Constram Construções e Aluguel de Máquinas contra a fase de julgamento 
das propostas de preços, a CPL decidiu manter a classificação da proposta da empresa F.J de 
Matos Neto- ME e manter a desclassificação da proposta da empresa Constram Construções 
e Aluguel de Máquinas, conforme exposto na peça de resposta as irresignações 
apresentadas,  posição acompanhada por ato do Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos. Dossiês franqueados para vistas no endereço Rua 
Antoninu Cunha, 361, Centro, Alcântaras-CE. Alcântaras-Ce, 30 de Março de 2022. 
Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Torna público que requereu junto à AMAMA – Autarquia do Meio Ambiente do Município de Amontada, 
a Renovação da Autorização Ambiental Para Uso Alternativo do Solo, (Supressão Vegetal) portadora 
do Processo no 0007.005.2021, objetivando minigeração distribuída de energia elétrica a partir de 
fontes renováveis (fotovoltaica), localizado na BR 402, km 233, Lote 02, Zona Rural, do município de 
Amontada, área de 7,37Ha. Declara ainda que cumpriu com as exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMAMA.  Amontada-Ce, 28 de março de 2022.

AXIS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS S/A 
CNPJ: 22.873.125/0001-69 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Concorrência Pública Nº. CP-
03.29.2/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestação de 
serviço de pavimentação de trechos das Ruas Beatriz Basílio Pinheiro; Miguel Carlota e Leonir 
Rufino, todas localizadas no Bairro São Francisco, sede do Município de Brejo Santo-CE, 
referente ao Plano de Trabalho Nº. (1072557-47), celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Brejo Santo-CE e o Governo Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Regional – 
MDR/REDUR/CEF, conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro. Tipo: menor preço global. Regime de execução: indireta. A Comissão Permanente 
de Licitação deste Município comunica aos interessados que no dia 02 de maio de 2022, a 
partir das 08h:00m (horário local), na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, 
Ceará, estará recebendo os envelopes de "Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores 
informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, 
das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton 
George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Concorrência Pública Nº. CP-
03.29.3/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestação de 
serviço de pavimentação de trechos de estradas vicinais nos sítios Sosinho; Timbauba e Salva 
Terra, Distrito de São Felipe, localizados na Zona Rural do Município de Brejo Santo-CE, 
referente ao Plano de Trabalho Nº. (1072758-02), celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Brejo Santo-CE e o Governo Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Regional – 
MDR/REDUR/CEF, conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro. Tipo: menor preço global. Regime de execução: indireta. A Comissão Permanente 
de Licitação Deste Município comunica aos interessados que no dia 03 de maio de 2022, a 
partir das 08h:00m (horário local), na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, 
Ceará, estará recebendo os envelopes de "Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores 
informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, 
das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton 
George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria Municipal da Saúde 
- Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE/SRP-03.29.1/2022-SMS. 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos diversos e 
medicamentos controlados, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde da 
Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme especificações constantes no termo de 
referência. tipo: menor preço (por lote). Modo de disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste 
Município comunica aos interessados que o início da disputa será a partir das 09h:00m 
(Horário de Brasília) do dia 12 de abril de 2022, em sessão pública eletrônica, que ocorrerá 
através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). Maiores informações ou aquisição do edital 
no endereço eletrônico acima, na sala da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, 
Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 
12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George 
Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMETICOS SA
Torna público que requereu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de Operação para Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas localizada na Av Eusebio de Queiroz nº 2290 - Quadra01 Lote 11 - Tamatanduba, no município 
de Eusébio/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta 
publicação é parte integrante.

A LMG SERVIÇOS E COMÉRCIO PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Torna público que requereu a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, a Licença Ambiental para Extração de Recursos Minerais 
para atividade de Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, localizada na Rodovia CE-065, S/N, Fazenda Rancho 
Papamel, bairro Sapupara, Município de Maranguape, Estado do Ceará. A presente publicação é parte integrante do procedimento de Licencia-
mento Ambiental junto à SEMURB, no município de MARANGUAPE, e seus efeitos só serão validados com a devida emissão da licença requerida.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Infraestrutura - Resultado de 
Habilitação - Tomada de Preços Nº 22.23.05/TP. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA/CE. Após a devida análise dos documentos de habilitação, foi observado pela Comissão 
de Licitação o que se segue, que as empresa que atenderam a todas as exigências edilícias foram 
as seguintes: OMEGA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 42.066.610/0001-
38; SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 22.346.772/0001-12; 
sendo, portanto, declaradas HABILITADAS. Por conseguinte, restaram INABILITADAS, pelos 
motivos a seguir descritos, as seguintes empresas: FRANCISCO FABIANO BARBOSA – ME, inscrita 
CNPJ 23.038.015/0001-44, não atendeu ao item 5.2.3.1 do Edital; CONCEITO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.502.034/0001-91, apresentou declarações com 
assinatura sem reconhecimento de firma, descumprindo o item 5.5 do edital, a apólice de seguro 
garantia apresentada não atendeu ao item 5.2.4.10 do edital e não atendeu ao item 5.2.3.7.1; MP 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita 
CNPJ 36.173.074/0001-77, não atendeu ao item 5.2.3.7.1 do Edital; RCON CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, inscrita CNPJ 10.902.334/0001-04, não atendeu ao item 5.2.4.4 do Edital, uma 
vez que não apresentou a carteira de Identidade Profissional de seu contador responsável pelo 
balanço. Diante do exposto, abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da lei 
8.666/93, a contar desta data. Findo o prazo recursal e não havendo interposição de recurso, designa-
se o dia 12 de abril de 2022 para e julgamento dos envelopes de Propostas de Preços. Itapipoca/CE, 
29 de março de 2022. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da CPL.
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O mercado – assim como dezenas de milhares de brasi-
leiros - vê poucas chances de mudança na política de preços 
dos combustíveis da Petrobras após a troca do general Joa-
quim Silva e Luna pelo economista Adriano Pires, anunciada 
na última segunda-feira (28) por Bolsonaro. Pires é reconhe-
cido como um defensor da abertura do setor de petróleo no 
País e a avaliação de pessoas da área e do mercado financeiro 
é que ele manterá seu posicionamento favorável à prática de 
preços de mercado – portanto, reforçando o nada muda ou 
o mais do mesmo, como queiram. Além disso, lembram exe-
cutivos e analistas, o estatuto da Petrobras e a própria Lei das 
Estatais protegem a empresa contra interferências do acio-
nista controlador sobre suas operações.

A terceira troca no comando da estatal em pouco mais de 
três anos, porém, foi vista de forma negativa pelo mercado. 
Para analistas do banco UBS BB, a mudança pode levantar 
novamente questões sobre a governança e a independência 
da companhia. Para a Abicom, isso demonstra como o acio-
nista majoritário interfere, ou tenta interferir, na política de 
preço da empresa. Para a entidade, por seu a estatal uma 
empresa listada em Bolsa, não é muito bom. A indicação 
de Pires foi sacramentada em reunião no domingo (27) 
com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e 
será avaliada pelos acionistas da Petrobras em assembleia 
de 13 de abril. Bolsonaro iniciou o mandato com Roberto 
Castello Branco no comando da empresa, mas o demitiu 
em fevereiro de 2021, já sob impacto da escalada dos pre-
ços dos combustíveis na sua popularidade.

Petrobras: mudança ou mais do mesmo?

Em alta. O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em alta de 
1,07%, chegando a 120.014 pontos, nessa terça-feira (29), por causa do anúncio da troca de comando na Pe-
trobras e nos avanços nas negociações entre Rússia e Ucrânia. É a maior pontuação do índice desde de agosto.

Entre os segmentos que mais contrataram em fevereiro estão os serviços (215,4 mil) e a indústria (43 mil)

FOTO FOLHAPRESS

(Des)confiança
A confiança da indús-

tria, medida pelo FGV Ibre 
caiu 1,7 ponto em março, 
para 95 pontos, o menor 
nível desde julho de 2020 
(89,8 pontos). Essa foi a 
oitava queda seguida do 
índice que nas médias 
móveis trimestrais tam-
bém recuou 1,7 ponto no 
mês. O resultado segue a 
tendência de redução dos 
níveis de confiança inicia-
da no segundo semestre 
de 2021. No mês, o maior 
pessimismo quanto à evo-
lução da produção e da 
situação geral dos negócios 
nos próximos meses.

Calçados
Com a gradual retomada 

no mercado interno e em 
especial das exportações, 
os calçadistas brasileiros 
devem produzir mais de 
820 milhões de pares de 
calçados ao longo do ano, 
segundo a Associação 
Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalça-
dos). Isso significa um 
incremento médio de 2,3% 
sobre 2021. Mesmo com o 
resultado, o setor não deve 
recuperar as perdas regis-
tradas com a pandemia 
de covid-19, ficando mais 
de 8% abaixo dos níveis 
produtivos de 2019.

Caged
O País registrou a cria-

ção líquida de 328,5 mil 
empregos com carteira 
assinada em fevereiro, 
o que representa uma 
queda de 17% sobre igual 
mês de 2021. Além disso, 
os salários iniciais dos 
trabalhadores voltaram a 
cair. O saldo neste mês é 
resultado de 2 milhões de 
contratações e 1,6 milhão 
de desligamentos e foi 
divulgado por meio do 
Caged. Em janeiro, o re-
sultado já havia sido 38% 
menor do que um ano antes. 

Alerta ligado
A Maersk informou 

que as restrições contra 
covid-19, em Xangai, vão 
prejudicar gravemente 
os serviços de transporte 
rodoviário e aumentarão os 
custos logísticos. A cidade 
costeira chinesa, que abriga 
alguns dos portos e aero-
portos mais movimenta-
dos do mundo, iniciou um 
lockdown em metade do 
território na segunda-feira 
(28) e pretende fazer o 
mesmo com a outra metade 
por quatro dias a partir de 
sexta-feira (1º).

Diesel e gás: aprovada redução tributária
A Comissão Mista de Orçamento aprovou, ontem, 
o PLN (Projeto de Lei do Congresso Nacional) 2/22, 
que permite a redução de tributos sobre combus-
tíveis sem necessidade de compensar a perda 
de arrecadação. A proposta segue para votação 
do Plenário do Congresso. Segundo o PLN 2/22, 
o Governo não precisará compensar a perda de 
receita com a redução de tributos incidentes sobre 
operações com biodiesel, óleo diesel, querosene de 
aviação e gás liquefeito de petróleo, derivado de 
petróleo e de gás natural.

Medicamentos ficam 10,5% mais caros em abril
Farmacêuticos 
têm alertado seus 
clientes que o 
preço dos remé-
dios deve subir 
em breve. Isso 
porque o órgão do 
Governo, respon-
sável por definir 

o reajuste máximo dos medicamentos deve anunciar, 
nos próximos dias, alta de 10,5%. O cálculo para atu-
alizar os valores é feito uma vez por ano pela Cmed e 
tem como base inflação acumulada em 12 meses até 
fevereiro no IPCA, que fechou em 10,54%.

O Brasil gerou 328,5 mil 
novas vagas de empregos com 
carteira assinada em fevereiro 
deste ano. O dado evidencia 
queda de 17% em relação ao 
mesmo mês do ano passado. 
O saldo neste mês é resultado 
de 2 milhões de contratações 
e 1,6 milhão de desligamen-
tos. Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) e foram 
divulgados nessa terça-feira 
(29/03) pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência.

No mês anterior, o resul-
tado já havia sido 38% me-
nor do que um ano antes 
(2021). Para o ministério, a 
desaceleração é natural após 
um 2021 de melhora na eco-
nomia, o fim de medidas 
emergenciais e a normaliza-
ção dos dados.

Bruno Dalcolmo, secretá-
rio-executivo do Ministério 
do Trabalho e Previdência, 
disse que os dados neste 
ano tendem a seguir o de-
sempenho da atividade. “As 
empresas não vão continuar 
contratando naquele ritmo 
do ano passado para sempre, 
aí [passar a ser] uma questão 
de crescimento natural da 
economia”, destacou ao cha-

mar atenção para retomada 
das contratações enquanto 
os desligamentos permane-
cem relativamente estáveis.

Além disso, após cresci-
mento em janeiro os salários 
de admissão voltaram a cair. 
Agora, a remuneração média 
para quem foi contratado em 
fevereiro foi de R$ 1.878,66, 3% 
menos do que em janeiro.
Nesse cenário, o aumen-
to nos pedidos de seguro-
-desemprego chegaram a 
550,2 mil em fevereiro, 4% 
mais do que em janeiro e 

13% mais do que o mesmo 
período do ano anterior. 
 
Destaques

Entre os segmentos que 
mais contrataram em feve-
reiro estão o de serviços, 
com 215,4 mil novas vagas, 
seguindo da indústria, com 
43 mil, construção, com 
39,4 mil, agropecuária, com 
17,4 mil e comércio, com 
13,2 mil. Na Região Nor-
deste foram geradas 28 mil 
novas oportunidades de 
trabalho. O Sudeste liderou 

(com abertura de 162,4 mil 
postos) e foi seguido por 
Sul (82,8 mil), Centro-Oeste 
(40,9 mil). No Norte foram 
12,7 mil novos postos.

Ceará
Já o Estado do Ceará 

criou no mesmo período 
8.047 vagas de empregos 
com carteira assinada. No 
total foram 46.036 contrata-
ções e 37.989 demissões. O 
destaque ficou para o setor 
de serviços, que contratou 
6.046 trabalhadores.

Brasil gera 328,5 mil novas vagas 
de emprego formal em fevereiro
O país também registrou aumento nos pedidos de seguro-
desemprego (550,2 mil) em fevereiro, 4% mais do que em janeiro

Prefeitura Municipal de Beberibe - Extrato da Ata de Registro de Preços - A Secretária de Educa-
ção torna público, para conhecimento dos interessados o extrato da Ata de Registro de Preços 
Nº. 2022.02.08.003-SPR-SME - Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisi-
ções de computadores, impressoras, roteadores e switches para atender as necessidades da 
rede municipal de ensino. Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei 
Federal N0 8.666/93 e suas alterações posteriores. - Valor Global: R$   323.645,00(trezentos e 
vinte e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
0802.12. 361.0003.1.008. Elemento de despesa: 4.4.90.52.00. Fonte de recursos: 1500100100, 
1540000000, 1541000000, 1542000000. - Vigência: 24/03/2023.  -  Contratadas: Habitus Digital 
– Comercio e Serviços de Informática Ltda, inscrita no CNPJ Nº 41.010.343/0001-14, vencedora 
do certame no ITEM  03, com o valor de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais). 
Assina pela contratada: Zeny Landgraf Buono; F. Denilson F. de Oliveira Eirelli, inscrita no CNPJ Nº 
22.523.994/001/63, vencedora do certame no ITEM 02, com o valor de R$ 16.970,00 (dezesseis 
mil, novecentos e setenta reais). Assina pela contratada: Francisco Denilson Freiras de Oliveira; 
Araújo Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ Nº 03.351.148/0001-69, vencedora do certame no 
ITEM  04, com o valor de R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais). Assina pela 
contratada: Sibele de Figueiredo Araújo Saraiva; e Techno Soft Systens Ltda, inscrita no CNPJ Nº 
44.798.010/0001-90, vencedora do certame no ITEM 01, com o valor de R$ 294.000,00(duzentos e 
noventa e quatro mil reais). Assina pela contratada: Jean Carlo Perin Zucchi.

CNPJ n° 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071 

O Diretor-Presidente da COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA., CNPJ n° 
02.985.391/0001-76, NIRE 23400009071, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo caput do art. 23, em 
consonância com o § 3º do art. 22, ambos do Estatuto Social desta Cooperativa, pelo presente edital CONVOCA os 801 
(oitocentos e um) cooperados em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
(AGE), na modalidade presencial, a se realizar no dia 29 DE ABRIL DE 2022 (6ª. feira), na sede da cooperativa localizada 
na Av. Desembargador Moreira, 760 - 8º andar - salas 803/804/805 - Bairro Meireles nesta capital, às 12:00h, em primeira 
convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 13:00h, em segunda convocação, com a 
presença de metade mais um dos cooperados; e às 14:00h, em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 
10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Eleição individual do Diretor Financeiro, membro 
integrante do Conselho de Administração da Cooperativa, em virtude de renúncia programada do atual ocupante do cargo, 
cujo mandato do eleito será complementar até 31/03/2024.(horário de votação das 14:00h até 19h30min); 2) Eleição 
individual de novo Conselheiro de Administração da Cooperativa, em virtude de eventual vacância do cargo, cujo mandato do 
eleito será complementar até 31/03/2024. (horário de votação das 14:00h até 19h30min); 3) Eleição individual de novo 
Conselheiro Fiscal da Cooperativa, para recompor a terceira suplência do Conselho Fiscal, conforme deliberação tomada na 
Assembleia Geral Ordinária de 28/03/2022, cujo mandato será complementar ao dos demais membros. (horário de votação 
das 14:00h até 19h30min).OBSERVAÇÕES: a) As votações dos itens “1”, “2” e “3” da Ordem do Dia serão realizadas 
simultaneamente no período compreendendo das 14:00h até às 19h30min da data da assembleia, com imediata apuração 
dos votos e divulgação dos resultados; b) A convocação do item “2” da Ordem do Dia se dá pelo princípio da economicidade, 
em virtude da possibilidade de algum membro integrante do atual Conselho de Administração candidatar-se ao cargo de 
Diretor Financeiro e, se eleito, ocasionar vacância na composição do referido Conselho de Administração, ficando, portanto, 
condicionada a posse do eleito no item “2” a efetiva existência de vacância no Conselho de Administração; c) As inscrições dos 
candidatos individuais concorrentes ao cargo de Diretor Financeiro, ao cargo de Conselheiro de Administração e ao cargo de 
Conselheiro Fiscal, serão realizadas na Sede da cooperativa, das 8h do dia 31/03/2022 até às 17h do dia 11/04/2022, exceto 
sábados, domingos e feriados, mediante preenchimento de ficha de inscrição; d) Conforme determina o art. 27 do Estatuto 
Social da Cooperativa e o art. 44 da Lei 5.764/71, a presente Assembleia Geral se restringirá, exclusivamente, à ORDEM DO 
DIA supracitada, em atenção aos princípios legais e doutrinários da vinculação do ato convocatório e da inalterabilidade do 
edital de convocação; e) As deliberações tomadas pela maioria dos presentes à Assembleia Geral, na modalidade do Estatuto 
Social, vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes.Fortaleza (CE), 30 de março de 2022.

COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Dr. Eduardo Demes da Cruz - Diretor-Presidente da COOCIRURGE

Prefeitura Municipal de Beberibe - Extrato da Ata de Registro de Preços - A Secretária de Educação, 
Ana Cristina Lopes da Silva, torna público, para conhecimento dos interessados o extrato da Ata de 
Registro de Preços N°. 2022.02.07.002-SRP-SME - Objeto:  Registro de preços visando às aquisi-
ções futuras e eventuais de cereais para alimentação infantil objetivando atender as necessidades 
da rede de ensino da Prefeitura. - Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com 
a Lei Federal N°8.666/93 e suas alterações posteriores. - Valor Global: R$ 70.560,00 (Setenta Mil, 
Quinhentos e Sessenta Reais) - Dotação Orçamentária:  Projeto/atividade: 0801.12.306.0003.2.019, 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00, Fonte de Recursos: 1500100100,1552000000. - Vigência: 
28/03/2023. - Contratadas:  Abastece Comercio de Artigos de Escritório, Limpeza e Gêneros Ali-
mentícios Ltda, inscrita no CNPJ nº 13.298.511/0001-83, vencedora do certame nos itens 01 e 03, 
como o valor de R$ 47.880,00(quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais). Assina pela contrata-
da: Francisco Araújo Lima Filho; e Sol Nascente Comercio de Alimentos Eireli, inscrita no CNPJ Nº 
15.839.938/0001-77, vencedora do certame no item 02, como o valor de R$   22.680,00(vinte e dois 
mil, seiscentos e oitenta reais). Assina pela contratada:  Débora de Morais Gois Falcão.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - Aviso de Licitação. O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Licitação de 
Tomada de Preços nº 2022.03.17.002-TP-INFR, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de 
empresa especializada para construção de muro da ampliação do cemitério municipal. A realizar-se 
no dia 19/04/2022, às 09h. Maiores informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua: João Tomaz Ferreira, nº 42 - CEP: 62.840-000 - Centro - Beberibe/CE, das 08h às 
14h e no site: www.tce.ce.gov.br. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato da Ata de Registro de Preços - Contratante: Secreta-
ria de Educação. Contratadas: MA Comercio e Distribuidora de Alimentos Ltda pelo valor de R$ 
205.545,00 (duzentos e cinco mil quinhentos e quarenta e cinco reais). F Roumes R. de Aguiar pelo 
valor de R$ 24.592,00 (vinte e quatro mil quinhentos e noventa e dois reais). Icone Distribuidora 
Ltda pelo valor de R$ 731.780,00 (setecentos e trinta e um mil setecentos e oitenta reais). A M S 
Comercial Eireli pelo valor de R$ 14.620,40 (quatorze mil seiscentos e vinte reais e quarenta cen-
tavos). Maria do Perpetuo Socorro Farias Paiva - ME pelo valor de R$ 56.648,50 (cinquenta e seis 
mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Objeto: Registro de preço para futura 
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de 
ensino de Parambu/CE, conforme planilha anexa. Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico Nº 
2022.01.24.001-SEDUC. Vigência das Atas de Registro de Preços: 01 (Um) Ano a Partir da data de 
sua Assinatura. Assina pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da Se-
cretaria. Assinam Pelas Contratadas: Emerson dos Santos Barros, Artênia Mara dos Santos, Maria 
do Perpetuo Socorro Farias Paiva, Marcio Augusto Alencar Rolim, Francisco Roumes Rodrigues de 
Aguiar. Data da Assinatura: 17/03/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extratos de Contratos - Contratante: Secretaria de Educação. 
Contratadas: MA Comercio e Distribuidora de Alimentos Ltda pelo valor de R$ 205.545,00 (duzentos 
e cinco mil quinhentos e quarenta e cinco reais). F Roumes R. de Aguiar pelo valor de R$ 24.592,00 
(vinte e quatro mil quinhentos e noventa e dois reais). Emerson dos Santos Barros-EPP pelo valor 
de R$ 731.780,00 (setecentos e trinta e um mil setecentos e oitenta reais). A M S Comercial Eireli 
pelo valor de R$ 14.620,40 (quatorze mil seiscentos e vinte reais e quarenta centavos). Maria do 
Perpetuo Socorro Farias Paiva – ME 56.648,50 (cinquenta e seis mil e seiscentos e quarenta e 
oito reais e cinquenta centavos). Objeto: Registro de preço para futura aquisição de gêneros ali-
mentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Procedimento 
Licitatório: Pregão Eletrônico Nº 2022.01.24.001-SEDUC. Vigência dos Contratos: 31/12/2022. Do-
tações Orçamentárias: 18.18.12.361.1201.2.018. Elemento de Despesas: 33.90.30.00. Assina pela 
Contratante: Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação. Assi-
nam Pelas Contratadas: Emerson dos Santos Barros, Artênia Mara dos Santos, Maria do Perpetuo 
Socorro Farias Paiva, Marcio Augusto Alencar Rolim, Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar. Data 
da Assinatura: 17/03/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Educação; 
Secretaria de Saúde, Trabalho e Assistência Social, Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. 
Contratada: Francisco de Assis Sena Junior 65999983304. Educação: Valor global de R$ 18.490,00 
(dezoito mil quatrocentos e noventa reais). Saúde: Valor global de R$ 10.010,00 (dez mil e dez reais). 
Trabalho e Assistência Social: Valor global de 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Infraestrutura e 
Desenvolvimento Econômico: Valor global de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Objeto: Contra-
tação da prestação de serviços de remanufaturamento de cartuchos e recarga de toner para impres-
soras, para atender as necessidades das Unidades Administrativas do município. Procedimento Lici-
tatório: Pregão Presencial Nº 2022.03.04.001-GM. Vigência dos Contratos: da data da assinatura do 
contrato a 31/12/20221. Dotações Orçamentárias: 07.07.12.122.0402.2.017 11.11.04.122.0402.2.038 
06.06.10.122.0402.2.008 08.08.08.244.0807.2.082. Elemento de Despesa: 33.90.39.00. Assina pela 
Contratante: Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas das Secretarias. Assina pela Contra-
tada: Francisco de Assis Sena Junior. Data da Assinatura: 23/03/2022.

Prefeitura de Senador Pompeu - Chamamento Público Nº SS-CH001/2022 - A Secretária de Saúde, 
Sra. Maria Fernandete Gomes torna público, para conhecimento dos interessados, que no período 
de 31/03/2022 a 31/12/2022, no horário 08h às 12h, estará realizando Chamamento Público, para 
credenciamento objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para 
realização de procedimentos de consultas em atenção especializada e cirurgia de catarata (facoemul-
sificação com implantes de lente intraocular dobrável), de média e alta complexidade, com preços de 
acordo com a tabela SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamen-
tos e OPM do Sistema Único de Saúde - SUS, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, o qual 
se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, 
localizada na Avenida Francisco França Cambraia, sn, Centro. Senador Pompeu/CE, 28/03/2021.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Pregoeiro torna público que a partir das 16h do dia 
31/03/2022 estará disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão 
Eletrônico Nº SS-PE002/2022, cujo objeto: Aquisição veículo 0 (zero) km, destinado ao atendimento 
da Unidade Básica de Saúde Dr. Danton Correia Nobre, conforme Termos de Emenda Parlamentar 
Nº 02132.200000/1200-01, junto a Secretaria de Saúde do município. Data da Disputa de Preços: 
20/04/2022 às 09h (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08h às 
12h (Horário local), na Avenida Francisco França Cambraia, n ° 265, Centro, Senador Pompeu/CE, 
ou através dos sites: www.bll.org.br. -  https://licitacoes.tce.ce.gov.br - https://www.senadorpompeu.
ce.gov.br/- José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Pregoeiro torna público que a partir das 16h do dia 
30/03/2022 estará disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão 
Eletrônico Nº GM-PE002/2022-SRP, cujo objeto:  Registro de preços para futuras e eventuais aqui-
sições de equipamentos de proteção individual, materiais de consumo e higiene, para atender as 
necessidades do controle e enfrentamento de Covid-19, através das diversas unidades gestoras do 
município. Data da Disputa de Preços: 19/04/2022 às 09h (Horário de Brasília-DF). O edital poderá 
ser adquirido nos dias úteis, das 08h às 12h (Horário local), na Avenida Francisco França Cambraia, 
n ° 265, Centro, Senador Pompeu/CE, ou através dos sites: www.bll.org.br. -  https://licitacoes.tce.
ce.gov.br - https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/- José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Pregoeiro torna público que a partir das 16h do dia 
31/03/2022 estará disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão 
Eletrônico Nº SS-PE003/2022, cujo objeto:  Aquisição de mochos odontológicos conforme termos 
de Emenda Parlamentar Proposta Nº 02132.200000/1200-01, destinados ao atendimento as ne-
cessidades das Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município. Data da 
Disputa de Preços: 20/04/2022 às 14h (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos 
dias úteis, das 08h às 12h (Horário local), na Avenida Francisco França Cambraia, n° 265, Centro, 
Senador Pompeu/CE, ou através dos sites: www.bll.org.br. -  https://licitacoes.tce.ce.gov.br - https://
www.senadorpompeu.ce.gov.br/- José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. Chamamento Público N° SS-CH002/2022. A Presi-
dente da Comissão de Qualificação como Organização Social, torna público que a partir do dia 
01/04/2022 até o dia 18/04/2022, no horário de expediente (das 08h às 12h e 14h às 17h, nas sex-
tas feiras o horário será das 08h ás 12h). A abertura dos envelopes entregues dar-se-á às 14:30h 
do dia 19/04/2022, na Avenida Francisco França Cambraia, s/n, Centro, Senador Pompeu/CE, vem 
realizar Chamamento, visando a seleção de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrati-
vos, constituídas sob forma de fundação, associação ou sociedade civil, para se qualificarem com 
Organização Social de Saúde – OSS com finalidade específica de eventual e futura operacionaliza-
ção da gestão e execução das atividades assistenciais e serviços de saúde a serem desenvolvidos 
na Maternidade e Hospital Santa Isabel do município. O edital completo poderá ser adquirido no 
endereço citado acima, e ainda nos seguintes sítios eletrônicos: https://www.senadorpompeu.ce.
gov.br/licitacao.php e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Cláudia Andrea Lopes Mineiro Albuquerque.

ESTADO DO CEARÁ – SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC 
- AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 2022.03.15.2. O Pregoeiro Oficial da SAAEC, no 
uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que estará 
realizando procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, objeto Registro Formal 
de preços para aquisição de materiais hidráulicos e diversos, para manutenção corretiva e 
preventiva do sistema de abastecimento de água da Sociedade Anônima de Água e Esgoto 
do Crato - SAAEC, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, recebimento 
dos envelopes de Propostas de Preços e Habilitação no dia 12 de abril 2022, às 08:00 horas. 
Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, localizada à Av. Teodorico Teles, nº 
30 - Centro, fone (88) 3523-2044, no horário de 08:00 às 11:30 e 13:00 às 16:30 horas, de 
segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@saaeccrato.com.br. Crato/CE - 28 de março de 
2022. Luan Pereira Maia - Pregoeiro Oficial da SAAEC.

WMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 23.883.942/0001-60
AVISO AOS ACIONISTAS

O Conselho de Administração da WMA INVESTIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ 
nº 23.883.942/0001-60, NIRE nº 23.300.038.401, situada na Avenida Barão de 
Studart, 300, sala 2015, Meireles, CEP 60120-000, cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, comunica aos senhores acionistas da Companhia que os documentos 
referenciados no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício de 2021, 
se encontram à sua disposição na sede social da Companhia, dos quais poderão 
ser extraídas cópias no mesmo local. Fortaleza/CE, 29 de março de 2022. José 
Vilmar Ferreira. Presidente do Conselho de Administração.
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Atualmente Abel Braga é o segundo treinador com mais partidas pelo o Fluminense, com 345, estando atrás de Zezé Moreira, que tem 474 

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 30 de março de 2022

Contratação. O Ceará anunciou nesta segunda-feira (28) o acerto com o técnico Dorival Júnior para o lugar de Tiago Nu-
nes, que deixou a equipe na última sexta-feira (25) após a eliminação da equipe da Copa do Nordeste.Os principais desafios 
de Dorival no comando do Vozão no decorrer da temporada 2022 são a disputa da Sul-Americana, Copa do Brasil e  Série A.ESPORTES

Hoje no Fluminense, o téc-
nico Abel Braga busca a con-
quista do título do Campeo-
nato Carioca para encerrar 
um jejum do clube tricolor e, 
consequentemente, impedir 
que o Flamengo alcance uma 
marca inédita que o próprio 
treinador ajudou a iniciar, há 
três anos. O primeiro jogo da 
decisão do estadual acontece 
nesta quarta-feira (30), a par-
tir das 21h40, no Maracanã 
(RJ). A última partida será no 
sábado (2), às 18h.

Identificado com o clube 
das Laranjeiras, Abel foi anun-
ciado em dezembro, para esta 
que é a quarta passagem à bei-
ra do gramado. A última havia 
se encerrado no meio de 2018, 
meses antes de ser contrata-
do pela recém-eleita diretoria 
rubro-negra, encabeçada por 
Rodolfo Landim.

Na Gávea, o comandan-
te ganhou reforços de peso 
como o zagueiro Rodrigo 
Caio, o meia Arrascaeta, e 
os atacantes Gabigol e Bruno 
Henrique, todos até hoje no 
Flamengo. E o trabalho, ain-
da nos primeiros passos, teve 
como um dos frutos o título 
do Carioca de 2019, em final 
contra o Vasco.

Apesar da conquista, a 
passagem foi conturbada, 
com críticas da torcida e rus-
gas com a cúpula. Diante do 
desgaste, a despedida acon-
teceu pouco depois, com 
um pedido de demissão do 
técnico. Ao fim da relação, 

o time rubro-negro viu Jor-
ge Jesus, em 2020, e Rogério 
Ceni, no ano passado, repeti-
rem a dose de Abel e também 
chegarem ao lugar mais alto 
do pódio no Carioca. A taça 
de 2019 foi o pontapé inicial 
para uma era de títulos que o 
Flamengo atravessa, e o clube 
mira a cereja no bolo.

O tetra do Estadual ainda 
é algo inédito na história do 
Flamengo, e o clube da Gá-
vea pode igualar feitos dos 
rivais Fluminense (1906, 
1907, 1908, 1909) e Botafogo 
(1932, 1933, 1934, 1935). Dos 
31 jogadores do atual elenco 
do Flamengo, 11 trabalharam 
com Abel, o que represen-
ta pouco mais de 35%. São 

eles: o goleiro Diego Alves, o 
zagueiro Rodrigo Caio, o vo-
lante Arão, os meias Everton 
Ribeiro, Diego e Arrascaeta, 
e os atacantes Gabigol, Bruno 
Henrique e Vitinho.

À época da conquista, o 
clube ubro-Negro já estava 
envolvido na disputa da Li-
bertadores, o que fez a cele-
bração do treinador ser mais 
contida. “Estou feliz, mas 
com certeza não vou dormir 
por causa da conquista. Vou 
dormir já preocupado com o 
jogo de quarta-feira. Já joguei 
lá e sei como é que é. É a últi-
ma chance da LDU. Um time 
que em casa é difícil de bater. 
Temos que ir com esse senti-
mento”, disse, na ocasião.

De lá para cá, Abel esteve 
no Cruzeiro, Vasco, Interna-
cional e Lugano, da Suíça, an-
tes do retorno às Laranjeiras. 
No Fluminense, se encontra 
pressionado após a elimi-
nação na fase preliminar da 
Libertadores, mas tenta en-
cerrar o jejum no Carioca, 
competição que, outrora, 
tinha o time tricolor como 
maior vencedor. A última 
conquista, inclusive, foi 
em 2012, quando o mesmo 
Abel Braga era o técnico. 
Naquela temporada, ainda 
teria a conquista do Brasi-
leiro. Ele é o segundo trei-
nador com mais jogos na his-
tória do clube, 345, atrás de 
Zezé Moreira, que tem 474.

BETO STUDART Comandando uma construtora que 
está entre as maiores do Brasil, meu dileto amigo era um dos 
mais cumprimentados na noite de quinta-feira no Palácio da 
Abolição. Ele está com mais um lançamento na praça e man-
tém a mesma simplicidade dos bons.

MAIS FLAGRANTES
A entrega da Medalha da Abolição foi um acontecimen-

to marcante e por isso hoje estamos publicando mais 
encontros da festa.

1) Senador Cid Gomes ao falar.
2) O capacete Elmo mereceu aplausos gerais.
3) Os homenageados em foto conjunto.
4) Benigno Júnior com o ex-prefeito Roberto Claudio.

Sílvio Sobrinho

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Filho de meu saudoso irmão Paulo Eduardo, o Sílvio 
Carlos Sobrinho mostrou toda sua competência em en-
trevista na TV na segunda-feira que passou. O seu nome 
foi uma referência do seu pai para com este jornalista.

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

Wilton Bezerra
Em recente comentário Wilton Bezerra relembrou velha 

frase de Jánio Quadros que quando indagado porque 
renunciou, ele disse: "Fi-lo porque qui-lo.

Um esclarecimento
Na solenidade da homenagem a atleta Amandinha eu 

quero esclarecer que eu que estava como convidado do go-
vernador e não como presidente da FCFS, hoje muito bem 
dirigida pelo Roberto do Vale. Quanto ao fato de ninguém 
dea FCFS bem doi Sumov (último clube da Amandinha 
no Ceará) está presente não sei quais as razões.

Waldir Diôgo
Foi bom, muito bom mesmo rever no Abolição meu 

amigo dos tempos de Colégio São João, Waldir Diôgo de 
Siqueira Filho, uma enorme figura humana.

Loteria dos Sonhos
Na Loteria dos Sonhos a transparência é um fato de 

destaque. Pois você ganha e ainda aparece na TV.
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Abel Braga prepara Fluminense 
para final contra o Flamengo
Tentando encerrar um jejum do clube tricolor das laranjeiras, o técnico 
tenta fazer a preparação da equipe para a partida contra o rubro-negro

CMP II EMPREENDIMENTOS LTDA 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Ambiental 
(LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada no Loteamento Jardins das Du-
nas Mangabeira, Quadra 4, Lote 11, Alameda Das Acácias, Bairro Mangabeira, Eusébio-Ceará. Foi 
determinado o cumprimento das exigências con7das nas Normas e Instruções de Licenciamento da 
AMMA das quais esta publicação é parte integrante.

A OLÉ V&M PASSARINHOS SPE LTDA. (CNPJ 43.513.218/0001-52), torna público 
que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM a Licença de 
Instalação no, 837.2022, com validade até 23.03.2024, para Construção de 47 
unidades unifamiliares, localizados na Rua Pica Pau, S/N, Loteamento Passarinhos 
IV, Gereraú, município de Itaitinga - Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, 
necessário o cumprimento das exigências constantes nos condicionantes da Licença.

KÁTIA DE SOUSA ROCHA
Torna público que requereu à  AMMA, a Licença Ambiental (LP e LI),  para construção de residencial 
unifamiliar, localizada na Alameda Panamá, S/N, Lote 07, QD “GA-1” - Alphaville Ceará 02, bairro 
Cidade Alpha, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento  da AMMA. 

ACAL HOLDING S/A.  CNPJ 11.371.337/0001-21
Torna público que requereu a SMU, a Licença Prévia e de Instalação (LP, LI),  para armazenamento 
e distribuição de produtos não perigosos, localizada na Avenida Padre José Holanda do Vale, S/N, 
Quadra 77, Lote 15 a 19, bairro Luzardo Viana, Maracanaú-CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SMU.

C A R T Ó R I O   C A V A L C A N T I   F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua , 160 - Parangaba

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41458 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO PINHEIRO LIMA e NARAIRMA BEZERRA LOPES;
Edital n° 41462 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE PEREIRA NETO e FRANCISCA ERIVANIA FELIX DA COSTA;
Edital n° 41459 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ e MARIA VALESKA DE SOUZA RODRIGUES;
Edital n° 41466 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR e MAÍSA BEZERRA PINHEIRO;
Edital n° 41465 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOCIANO SOUZA E SILVA e EMBERLY SANTANA MOURA;
Edital n° 41464 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MICHEL MARQUES MARTINS e SAMIA ANDRESSA ABREU SOUTO;
Edital n° 41460 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO RODRIGUES PAIVA e MARIA IVIANE VASCONCELOS;
Edital n° 41461 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE ALVES PEREIRA e MARILAN PEREIRA DE SOUSA;
Edital n° 41467 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DANIEL PINHEIRO DE OLIVEIRA e ANTONIA VANILDA MOREIRA DA SILVA;
Edital n° 41463 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO SERGIO DA SILVA e FRANCISCA MARIA SOARES DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 29 de março de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

Publicado no Jornal O Estado em 30.03.2022
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°30696 PEDRO ÉRICO PINHEIRO E ANDREA DOS SANTOS FEITOZA.

Fortaleza, 29 de março de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75723 - LUCAS FARIAS LIMA e KESSYA BRILHANTE DE LIMA; 
Edital n° 75724 - FELIPE COSTA DE MESQUITA SOUZA e YASMIN ANTUNES 
TORRES; Edital n° 75725 - CHARLES ROGERS CARNEIRO OLIVEIRA e MARÍLIA 
PEDROSA DE OLIVEIRA; Edital n° 75726 - LUIZ RODRIGUES BASTOS e MARIA 
GRACINETE FERREIRA COSTA; Edital n° 75727 - CLESTIOMAGNO NERES DE 
SOUSA e FRANCISCA MARTA DE LIMA; Edital n° 75728 - ISRAELSON LIMA 
SOUSA e ANA BEATRIZ SANTOS ALMEIDA; Edital n° 75729 - JOSÉ JOZALDO 
FREIRE e WANESSA DOS ANJOS VIEIRA; Edital n° 75730 - ITALO WALYSON 
DOS SANTOS PAIXÃO e LUANA MIGUEL DE SOUZA.
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, 29 de Março de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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° 27470 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL RAMOS FALCONIERI FREITAS e LUANA SAD SOUTO MAIOR;
Edital n° 27471 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALLAN PIMENTEL VILA NOVA e ÉDIPO SANTOS SILVA;
Edital n° 27472 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS SÉRGIO NAVARRO FERNANDES FILHO e YASMIM LOIOLA SOUZA.
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, 29 de Março de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala 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:
339230- Joermeson Araujo dos Santos e Rayane de Sousa Magalhães;
339231- Francisco Marllison da Costa Gomes e Elidiane Santos da Silva;
339232- Samuel Levi Silva de Oliveira e Andressa Bezerra Ferreira;
339233- Marcos Antonio Tavares Abreu e Francialda Barros Costa;
339234- Expedito Antonio da Silva Junior e Liese Crsitna Ferreira ;     
339235- Diego Emmanuel Costa de Oliveira e Nelli Kim Silva Alencar;
339336- Davi de Oliveira Barbosa e Yasmin  Paulino 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, 29 de Março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes 
abaixo:
Nº9482-ROBERT SANTANA MOURA E CRISTINA DOS SANTOS SILVA
Nº9483-JOÃO PEDRO SOUSA DE OLIVEIRA E NATANAELE DA SILVA OLIVEIRA

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 29 de Março de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66644 - PAULO MENDES DE ARAUJO E MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
66645 - ALUISIO MOREIRA DE SILVA FILHO E FRANCIEUDA BATISTA DE MIRANDA
66646 - ANTONIO RAFAEL DA CUNHA DE OLIVEIRA E EVELLYNE CLARISSY NUNES
66647 - DAVID FREITAS OLIVEIRA E BRUNA ALVES SERRA RODRIGUES
66648 - RICARDO DO NASCIMENTO MACHADO E MARIA IDELBRANDO DA SILVA
66649 - EDVAL DOS SANTOS SILVA E MARIA SANDRA DA SILVA SANTOS
66650 - DAVID WESLEY LINHARES DE ARAÚJO E LAISSA DE FÁTIMA CAMPOS RO-
DRIGUES
66651-VLADIMIR CASTRO DOS SANTOS E ANA CLECIA PAIVA DA SILVA

Fortaleza, 29 de março de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18247 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MESSIAS SILVANO DA SILVA FILHO e IVANA RIOS RODRIGUES;
Edital n° 18248 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS FALANGA E LIMA e WARLA KÉRCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA;
Edital n° 18249 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ EMILSON DE LIMA NASCIMENTO e ALCIANE DIAS DE ARAUJO;
Edital n° 18250 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CESAR AUGUSTO CHAVES E SOUSA FILHO e IRLENE DÍRLIA FEKETE;
Edital n° 18251 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO GEOVANE SOARES e ANTONIA ALVES DO NASCIMENTO;
Edital n° 18252 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ ANDERSON ALVES MORAES e VANESSA SILVA SALGADO;
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, 29/03/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente



O espanto diante de uma 
natureza imensa e com-
plexa e o desencanto 

diante do indecifrável universo 
são dois fatores que deram iní-
cio à filosofia na Grécia antiga. 
De lá para cá, a humanidade en-
controu poucas respostas e ain-
da busca entender o sentido da 
própria existência. É com base 
nesse conflito que o escritor e 
filósofo Luiz Felipe Pondé acaba 
de lançar sua mais nova obra, 
“A filosofia e o mundo contem-
porâneo: meditações entre o es-
panto e o desencanto”, publicada 
pela Editora Nacional. Segundo 
Pondé, a obra propõe o exercí-
cio de pensar sem ter respostas 
prontas. “Essa é uma boa metá-
fora para este livro. Este ângulo 
é tanto uma condenação a você 
ficar na condição de um náu-
frago quanto entender que todo 
filósofo é um náufrago quanto 
às certezas que o senso comum 
tem”, explica o autor. Luiz Feli-
pe Pondé é doutor em Filosofia 
pela Universidade de Paris e pela 
Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universi-
dade de São Paulo (USP) e pós-
-doutor pela Universidade de Tel 
Aviv. Autor de inúmeros livros, 
atua como diretor do Laborató-
rio de Política, Comportamento 
e Mídia da Pontifícia Universida-
de Católica (PUC) de São Paulo, 
professor da Fundação Armando 
Alvares Penteado (FAAP), co-
mentarista do Jornal da Cultura 
e colunista da Folha de S.Paulo. 
Pondé concedeu entrevista ao 
jornal O Estado falando sobre o 
livro, carreira, política, refletin-
do sobre o Brasil, o mundo e a 
humanidade. Confiram. 

O ESTADO - Seu novo livro 

reúne reflexões sobre desape-
go, liberalismo, saúde men-
tal, envelhecimento e morte. 
Como esses assuntos ficaram 
ligados a história da filosofia 
neste seu lançamento? Da onde 
veio a ideia para a nova obra?

LUIZ FELIPE PONDÉ - Essas 
questões não estão unidas numa 
síntese única. Por exemplo, o de-
sapego é um tema recorrente na 
filosofia. Desapegar de bens ma-
teriais, desapegar de si mesmo. 
Liberalismo transita por política, 
economia. Saúde mental tem a 
ver com felicidade, sofrimento, 
assim como envelhecimento e 
morte. Não são temas ligados uns 
aos outros. A ideia do livro veio 
de uma conversa com uma colega 
da PUC, se a filosofia surgiu do 
espanto ou do desencanto, que é 
uma controvérsia sempre na his-
tória da filosofia. Quando se fala 
que a filosofia veio do desencanto 
até gera um mal estar grande em 
muitos filósofos.

O E. | Segundo o release de “A 
filosofia e o mundo contempo-
râneo”, o livro propõe o exercí-
cio de pensar sem ter respostas 
prontas. Para você, os brasilei-
ros pensam mais em quê atual-
mente? E o que é necessário para 
o Brasil “pensar melhor”, além 
de uma educação mais digna e 
eficiente para todos?

L. F. P. | O que é preciso para 
uma educação mais digna? Isso 
aí nem 150 mil doutorados resol-
ve. Para começar os professores 
da rede pública deveriam ganhar 
muito melhor. Sei lá, uns dez mil 
reais de piso salarial. E isso não 
vai acontecer. Isso é um tipo de 
discussão que acaba sendo uma 
enorme encheção de linguiça 
para candidatos políticos fala-

rem bem durante a eleição. A 
educação necessita que profes-
sores ganhem muito bem para 
atrair muita gente entusiasma-
da, interessada, e muito dinhei-
ro que tornasse a estrutura toda 
melhor. O que os brasileiros mais 
pensam hoje em dia? Em poder 
comer, em ter comida em casa. 
Daqui a pouco, muitos vão pen-
sar em eleição. Fora a pandemia, 
que agora perde força, os brasi-
leiros estão preocupados em ter 
o que comer. Os brasileiros não 
tem culpa de não pensar em algo 
filosófico, mais denso. Primei-
ro porque não tem repertório, e 
também porque sem comer, fica 
difícil pensar em outra coisa.

O E. | Dos livros que lançou, 
qual você mais tem orgulho? E 
a obra que você menos gosta da 
sua carreira literária?

L. F. P. | Não sei. Não tem 
nenhum livro que eu mais me 
orgulhe. Claro que tem livros 
que, em algum momento, foram 
mais significativos para mim ou 
não. Tem uns livros mais acadê-
micos, duros, tem outros para 
um público mais aberto. Não 
tem nenhum livro que me orgu-
lhe mais que outros.

O E. | Você iniciou a carreira 
acadêmica cursando medicina 
na Faculdade de Medicina da 
Bahia, mas não concluiu o cur-
so. Por que desistiu? O que você 
aprendeu com a pandemia de 
Covid 19? A humanidade irá ti-
rar alguma lição do sofrimento 
causado por essa doença?

L. F. P. | Eu não fui nenhum 
pouco pessimista quando falei 
da pandemia. Eu fiz o curso da 
Federal da Bahia até o quinto 
ano. Tive dúvidas durante o cur-

so todo. Não tanto por não gos-
tar das disciplinas, mas quando 
comecei a ver o dia a dia do 
médico, percebi que não que-
ria aquilo, não queria trabalhar 
em hospital. Eu sempre gostei e 
vim de uma família de médicos 
que são apaixonados por huma-
nas, inclusive meu próprio filho. 
Acabei indo para a filosofia por-
que eu queria discutir questões 
que tem a ver com as ciências 
humanas. O que eu aprendi com 
a pandemia? Primeiro aprendi 
que a gente nunca deve achar 
que epidemias virais não acon-
tecerão. Depois aprendi que 
nunca devemos subestimar as 
características políticas e a poli-
tização de eventos, a priore, não 
políticos, como a pandemia. 
Aprendi que devemos prestar 
atenção no passado, como no 
caso da gripe espanhola, que te-
ria ajudado a muita gente perce-

ber o que estava acontecendo no 
seu dia a dia, apesar de sermos 
bastante ignorantes em relação 
a História. Percebi de forma 
muito clara os elementos extra 
racionais que atuam na ciência 
e nos cientistas. A pandemia vi-
rou um negócio, uma commo-
dity. Se a humanidade irá tirar 
alguma lição disso tudo? Pro-
vavelmente não, né? Não tirou 
de nenhuma outra pandemia 
ou epidemia, por que iria tirar 
dessa? Essa ideia que apareceu 
no começou do Covid 19 acho 
que é um narcisismo contem-
porâneo, de sempre acharmos 
que a história começou com a 
gente. Aprendemos a fazer va-
cina mais rápido, mas do ponto 
de vista moral, não aprendemos 
nada. Veja aí, está todo mundo 
indiferente com o que aconte-
ce na África. E continua sendo 
assim. Toda essa história de que 

as pessoas estão melhores, isso é 
marketing barato.

 O E. | Você chegou a afir-
mar que “sem hipocrisia não 
há civilização” e “precisamos 
da falta de caráter como ci-
mento da vida coletiva”. Esse 
pensamento continua laten-
te? A evolução humana é uma 
utopia, porque da mesma for-
ma que existe um progresso 
da tecnologia, o ser humano 
regride em algum aspecto?

L. F. P. | A civilização precisa 
de hipocrisia, uma certa dose de 
mentira, fingimento. Ninguém 
suporta uma verdade social con-
tínua. A falta de caráter acaba 
servindo como cimento social. 
Em negócios, acordos políticos, 
o convívio com vizinho, você às 
vezes tem que soltar uma men-
tira, ou se juntar com um e ir 
contra o outro. A evolução tec-
nológica existe, não tem o que 
discutir, e a evolução humana 
moral não tem nada a ver com 
isso. Tivemos inclusive inúmeros 
exemplos que o avanço técnico 
existe graças a violência em guer-
ras. A espécie continua a mesma. 
Agora que ela regrida de algu-
ma forma, não acho. Penso que 
se o capitalismo quebrasse e ge-
rasse muita pobreza, aí a gente 
voltava para a pré história, pro 
neolítico, os homens volta-
vam a se matar e as mulheres a 
morrer de parto. Mantendo-se 
uma mínima ordem e uma cer-
ta condição material, não acho 
que a gente regrida. A gente está 
regredindo para quem acha que 
nós evoluímos. Como eu nunca 
achei isso, então não penso que 
estamos regredindo.

Por Felipe Palhano
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GERAL
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo, o deputado federal Célio Studart (PSD-CE) 
cobrou da Secretaria Especial da Receita Federal a regulamentação da Lei 14.287, de 31 de dezembro de 2021, que concede às 
pessoas com deficiência o direito de adquirir veículos 0km com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Espanto que deu início à filosofia é tema do novo livro do 
escritor e filósofo, Luiz Felipe Pondé

LUIZ FELIPE PONDÉ
FOTO DIVULGAÇÃO

No dia 2 de abril, celebra-se o “Dia Mundial de Conscientização do Autismo”, e com o objetivo de tornar essa pauta ainda mais evidente frente a socie-
dade, a OAB Ceará, por intermédio da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, estará realizando, no sábado (2), a “Caminhada de 
Conscientização sobre o Autismo”. O ponto de partida da caminhada será na Avenida Beira-Mar (em frente ao antigo Boteco), até a praia acessível, às 8h 
da manhã. Emerson Damasceno, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Ceará, comentou a respeito das 
barreiras que ainda existem na pauta em questão. “Através da caminhada, estaremos celebrando exatamente a diversidade que existe em nossa socie-
dade. É muito importante o respeito às diferenças e o cumprimento da lei, quando se trata de pessoas com deficiência, na questão da não discriminação 
– que é tipificado como crime na legislação brasileira – e no quesito da promoção da eliminação das barreiras que ainda são inúmeras”, disse.

Em seu aniversário, Rosinha Palhano 
Gurjão reuniu a família para sessão 
parabéns no Pipo Restaurante

1A cobertura televisiva da inauguração do 
novo estádio Romeirão foi extraordinária. A 

Tv Ceará  tão bem presidida por Moema Soa-
res e todos os que compõem aquela empresa 
estatal estão de parabéns. 

2Cristiane de Sousa Cavalcante é a 
responsável pela excelente imagem 

da coordenadoria educacional do 5° ano 
matinal do Colégio Christus.

3Na coluna de segunda-feira, a coluna 
deu dois escorregões. Trocou o nome de 

Fernanda Regadas por Alessandra e o curso 
de Andressinha Fraga de biologia por geologia. 
Desculpa as duas.

4Felipe Barreira herdeiro dos amigos 
Afrânio Barreira e Daniela festejou se-

gunda seu aniversário. 0 evento foi num dos 
restaurantes do Côco Bambu onde o casal é 
dono, juntamente com o Dom Pastel.

5Difícil um caráter igual. Como se não 
bastasse ser um gigante na advocacia 

cearense, Chagas Lacerda se preocupa com o 
bem estar dos amigos.

6Danielle Gomes, explosão de beleza, vi-
vência ontem sua nova idade. Uma lady.

7Mário César Filho e Cíntia Rachel recebem 
hoje só a família para o primeiro aninho da 

ternurinha Heaven. Parabéns.

Um pouco de muita gente

NUMERADAS

Mulheres maravilhosas, destaques em suas atividades 
profissionais e idealizadoras de muitos sonhos e proje-
tos, já estão inscritas para o encontro programado pela 
jornalista Léda Maria com a psicóloga e neurocientista 
Fernanda Bornhausen. Todas participarão da palestra 
“Reeducação do cérebro feminino neste novo tempo de 
transformações”. Agenda ai! Dia 30 de março às 18h, no @
granmarquise

Turma de amigos se reuniu no Kony bar para rever 
amiga Anayde Bandeira de Melo, que está morando em 
Portugal. Por lá, Regina Caminha, Excelsa e Ana Luíza 
Costa Lima, Cristiane Levy, Cristiane Marinho, Jacqueline 
Maranhão, Cristiana Lôbo, Tereza Távora e Ana Lúcia. No 
mesmo dia, parte da turma participou ainda do encontro 
de amigas de infância dos tempos do Colégio Stella Maris 
se renindo no Fredericos.

Graça Dias Branco foi a única brasileira que participou 
do jantar do estilista Giorgio Armani que aconteceu em 
Los Angeles,  em alusão à entrega do Oscar. Graça usou um 
vestido elaborado por Armani exclusivamente para ela.

Dia 7, às 10 horas da manhã, a AJEB realiza no Palácio 
da Luz, sede da Academia Cearense de Letras a entrega da 
Medalha Cândida Galeno para meu amigo Lúcio Brasileiro e 
para a Dra Geusa Leitão.

Este colunista será homenageado recebendo o título de 
sócio honorário da Associação das Escritoras e Jornalistas 
do Brasil, o que muito me honra, pois a AJEB é uma das 
mais sérias instituições culturais desse país.

Antes de retornarem a Fortaleza, as irmãs Selene Bezerra, 
Rochelle Bonorandi e Vitória Philomeno foram recepcionadas 
por Mônica e Danielle Arruda, em Miami

Já agradeço de antemão na 
pessoa da presidente da Ajeb 
- CE, professora Elinalva de 
Oliveira, e na pessoa da minha 
amiga Celia Leite.

A Meireles e Freitas Co-
brança Digital,  realiza próxi-
mo dia 05, no auditório do BS 
DESIGN, o evento Panorama 
Azul - estratégias para deixar 
as finanças educacionais 
sempre no azul - idealizado 
para discutir e debater sobre 
a gestão escolar, seus desa-
fios e  oportunidades.

A palestra que terá como 
tema “A escola que temos e a 
escola que queremos: desafios 
da gestão escolar para enfren-
tar a evasão e preparar para o 
enem de 2024”, será realizada 
por dois especialistas em 
educação, Maria Inês Fini (uma 
das criadoras e idealizadoras do 
Enem) e Eduardo Deschamps.

A MF é uma empresa de 
gestão de recebíveis con-
ceituada no mercado, com 
atuação nesse segmento há 
mais de 20 anos, também 
conta com experiência na 
área da educação, realizan-
do essa gestão nas mais 
diversas escolas e universi-
dades pelo Brasil.

Após os painéis a empresa 
vai apresentar, com um 
coquetel, uma nova plataforma 
de gestão educacional, a kedu, 
vem novidade por aí. 

Direto de Recife - A reu-
nião técnica para realização 
da mostra RioMar Casa 2022 
aconteceu no Hotel Luzeiros, 
do bairro Pina, em Recife. 
A reunião contou com a 
presença de toda a dire-
toria da mostra, arquitetos 
expositores e grandes forne-
cedores, para alinhar todo o 
planejamento de mais uma 
edição do RioMar Casa.

Curtinhas

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

“O otimismo virou uma falsa virtude”


